
Suami Sejati ( bag 1) "Surat dari Suami Buat Para Suami"

Kehidupan rumah tangga yang penuh kemesraan
dan kebahagiaan tentunya merupakan dambaan
semua orang. Kehidupan yang dipenuhi
ketenteraman jasmani dan rohani, penuh dengan
keimanan dan kemesraan.  Namun kenyataan yang
terjadi… betapa banyak orang yang kehilangan
kebahagiaan ini…???, bahkan yang lebih parah…

betapa banyak kehidupan rumah tangga yang harus berakhir dengan perpisahan
dengan penuh kebencian…???. Kebahagiaan yang tadinya sangat diharapkan
akhirnya berakhir dengan permusuhan di antara dua sejoli…???

Sebagian rumah tangga bisa berjalan tanpa perpisahan, namun….tidak ada aroma
kemesraan…, tidak ada kasih sayang…., tidak ada canda…., tidak ada tawa….???.
Kehidupan yang terasa kaku…..!!!

Bukankah rumah tangga adalah sarana yang sangat memungkinkan untuk meraih
kebahagiaan di antara dua sejoli…???

Allah berfirman:
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari
jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-
Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. 30:21)

Namun yang menjadi pertanyaan kenapa sering didapati rumah tangga yang
kosong dari kemesraan… yang ada hanyalah kekakuan…???

Yang lebih aneh lagi ternyata terkadang didapati kondisi seperti ini pada dua
pasang sejoli yang dikenal berpegang dengan sunnah-sunnah Nabi shallahu ‘alaihi
wa sallam …???

Tentunya sebab-sebab timbulnya hal ini banyak, namun sebab utama yang biasanya
terjadi adalah kedua pasang sejoli atau salah satunya tidak menunaikan tugas-tugas



rumah tangganya dengan baik sesuai dengan syari’at Islam. Jika sang istri benar-
benar menjadi istri yang shalihah yang menjalankan tugas rumah tangganya
dengan baik, demikian juga sang suami benar-benar merupakan suami yang sejati
yang menunaikan tugasnya dengan baik maka tidak diragukan lagi janji Allah
bahwasanya kebahagiaan dan kemesraan akan diperoleh dalam pernikahan.

Adapun tulisan yang ada dihadapan para pembaca yang budiman terfokus pada
bagaimana usaha untuk bisa menjadi suami yang sejati…???. Suami yang
didambakan setiap wanita…, suami yang dimimpikan oleh setiap istri..???

Tentunya keberadaan suami yang sejati yang menjalankan kewajiban-kewajibannya
sebagai seorang suami merupakan sebab utama kelanggengan romantisnya
kehidupan rumah tangga. Apalagi permasalahan perceraian berada di tangan
seorang suami…!!

Namun yang sangat menyedihkan, kita dapati sebagian suami memiliki sikap ingin
menang sendiri…, dia ingin istrinya menjadi istri yang sholehah yang mentaati
semua perkataannya…yang tidak pernah protes…yang memahami dan
mengamalkan sabda Nabi r
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“Kalau seandainya aku (boleh) memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seorang yang
lain maka akan aku perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya”. HR AT-
Thirmidzi no 1159, Ibnu Majah no 1853 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani
(Lihat As-Shahihah no 3366)

Sang suami ingin agar istrinya selalu berpenampilan menarik dihadapannya… dan
masih banyak keinginan yang lainnya…

Namun di lain sisi dia sendiri tidak memperhatikan penampilannya tatkala
berhadapan dengan istrinya…sama sekali tidak mau mengalah di hadapan
istrinya….sekakan-akan jika ia telah memberi nafkah kepada istrinya berarti telah
selesai tugasnya…!!!!, apakah demikian sosok Rasulullah shallahu ‘alaihi wa
sallam  sebagai seorang suami teladan…???. Apakah Rasulullah shallahu ‘alaihi
wa sallam  yang sangat disibukkan dengan urusan dakwah dan urusan negara
melalaikan istri-istrinya..???.

Wahai para suami renungkanlah sabda dan nasihat Nabi kalian Muhammad



shallahu ‘alaihi wa sallam, suami teladan umat ini…
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“Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah orang yang terbaik di
antara kalian terhadap istriku” (HR At-Thirmidzi no 3895 dari hadits Aisyah dan Ibnu
Majah no 1977 dari hadits Ibnu Abbas dan dishahihakan oleh Syaikh Al-Albani
(lihat As-Shahihah no 285))

Beliau shallahu ‘alaihi wa sallam  juga bersabda
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“Orang yang imannya paling sempurna diantara kaum mukminin adalah orang yang
paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik
akhlaknya terhadap istri-istrinya”. (HR At-Thirmidzi no 1162 dari hadits Abu Hurairah
dan Ibnu Majah no 1987 dari hadits Abdullah bin ‘Amr, dan dishahihkan oleh
Syaikh Al-Albani (lihat As-Shahihah no 284))

Hadits yang sangat agung ini banyak dilalaikan oleh para suami…padahal hadits
ini dengan sangat jelas menunjukkan bahwa menjadi seorang suami yang terbaik
bagi istrinya merupakan tanda baiknya seseorang???, tidak cuma sampai di sini,
bahkan merupakan tanda sempurnanya keimanan..???

Oleh karena itu Imam Malik berkata, “Wajib bagi seorang suami berusaha untuk
menjadikan dirinya dicintai oleh istri-istrinya hingga ialah yang menjadi orang
yang paling mereka cintai” (Faidhul Qodiir III/496,  Al-Munawi berkata, “Di kitab
Tadzkiroh Ibnu ‘Irooq, dari Imam Malik ia berkata….)

Berkata Syaikh Abdul Malik Romadhoni:

((Hadits ini adalah hadits yang sangat agung, banyak orang lalai akan agungnya
kandungan hadits ini. Tatkala wanita adalah sosok yang lemah maka seorang lelaki
diuji dengan wanita, karena barangsiapa yang akhlaknya sombong dan keras maka
akan nampak akhlaknya tersebut tatkala ia menguasai orang lain. Dan seburuk-
buruk penguasaan adalah terhadap sosok yang lemah yang berada dibawah
kekuasaannya. Orang yang akhlaknya buruk dan rendah serta kurang kasih
sayangnya akan terungkap akhlaknya tatkala ia bermu’amalah dengan orang-orang
yang lemah. Bahkan sikap menguasai (semena-mena) terhadap orang-orang yang



lemah adalah (pada hakikatnya) merupakan sikap sosok yang lemah
(kepribadiannya). Kalau mereka memang kuat (kepribadiannya) dalam akhlak
mereka maka hati mereka tidak akan keras terhadap orang-orang yang
membutuhkan kasih sayang. Barangsiapa yang bisa menguasai dirinya tatkala
berhadapan (bermu’amalah) dengan mereka (orang–orang yang lemah) maka akan
nampaklah kemuliaannya. Oleh karena itu Al-Mubarokfuri berkata dalam Tuhfatul
Ahwadzi (IV/273) tatkala menjelaskan lafal hadits yang kedua (di atas), “Karena
mereka (para wanita) merupakan tempat untuk meletakkan kasih sayang
disebabkan lemahnya mereka”…)) (Al-Mau’idzoh Al-Hasanah hal 75)

Sebagian orang bingung kenapa seorang yang baik terhadap istirinya maka ia
merupakan orang yang terbaik???

Berkata As-Sindi, “Dan bisa jadi orang yang disifati dengan sifat ini (baik terhadap
istri) akan mendapatkan taufiq (dari Allah) pada seluruh amalan sholeh hingga
jadilah ia terbaik secara mutlaq” (Sebagaimana dinukil oleh Syaikh Abdul Malik
Romadhoni dalam Al-Mau’idzoh Al-Hasanah hal 75)

Berkata Asy-Syaukani, “Sabda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  ((Sebaik-baik kalian
adalah yang terbaik bagi istri-istri mereka)) dan juga pada hadits yang lain ((Sebaik-baik
kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya)), pada kedua hadits ini ada peringatan
bahwasanya orang yang tingkat kebaikannya tertinggi dan yang paling berhak
untuk disifati dengan kebaikan adalah orang yang terbaik bagi istrinya. Karena istri
adalah orang yang berhak untuk mendapatkan perlakuan mulia, akhlak yang baik,
perbuatan baik, pemberian manfaat dan penolakan kemudhorotan. Jika seorang
lelaki bersikap demikian maka dia adalah orang yang terbaik, namun jika
keadaannya adalah sebaliknya maka dia telah berada di sisi yang lain yaitu sisi
keburukan.

Banyak orang yang terjatuh dalam kesalahan ini, engkau melihat seorang pria jika
bertemu dengan istrinya maka ia adalah orang yang terburuk akhlaknya, paling
pelit, dan yang paling sedikit kebaikannya. Namun jika ia bertemu dengan orang
lain (selain istrinya) maka ia akan bersikap lemah lembut, berakhlak mulia, hilang
rasa pelitnya, dan banyak kebaikan yang dilakukannya. Tidak diragukan lagi
barangsiapa yang demikian kondisinya maka ia telah terhalang dari taufiq
(petunjuk) Allah dan telah menyimpang dari jalan yang lurus. Kita memohon
keselamatan kepada Allah.” (Nailul Author VI/360)

Berkata Syaikh Abdul Malik, ((Betapa banyak kita dapati seseorang tatkala bertemu



dengan sahabatnya di tempat kerja maka ia akan bersifat mulia dan lembut, namun
jika ia kembali ke rumahnya maka jadilah orang yang pelit, keras, dan menakutkan
!!!, padahal orang yang paling berhak untuk ia lembuti dan ia baiki adalah
istrinya…hakikat seseorang lebih terungkap di rumahnya daripada tatkala ia di luar
rumah. Ini merupakan kaidah yang baku. Rahasia kaidah ini adalah karena
seseorang bisa menampak-nampakkan akhlak yang baik tatkala ia di luar rumah
dan ia bisa bersabar dalam menampakan akhlak yang baik tersebut karena waktu
pertemuannya dengan orang-orang di luar rumahnya hanyalah sebentar. Ia
bertemu dengan seseorang setengah jam, dengan orang yang kedua selama satu
jam, dan dengan orang yang ketiga lebih cepat atau lebih lama, sehingga ia mampu
sabar berhadapan dengan mereka dengan menampak-nampakan akhlak yang baik
dan sosok palsunya yang bukan sosok aslinya sebagaimana yang dilakukan oleh
sebagian pegawai…akan tetapi ia tidak mampu bertahan di atas kepribadian yang
bukan asli di rumahnya  sepanjang hidupnya…

Akhlak asli seseorang bisa diperiksa tatkala ia di rumahnya, di situlah akan tampak
sikap kerasnya dari sikap kelembutannya, terungkap sikap pelitnya dari sikap
kedermawanannya, terungkap sikapnya yang terburu-buru dari sikap
kesabarannya, bagaimanakah ia bermu’amalah dengan ibunya dan ayahnya??
Betapa banyak sikap durhaka di zaman ini..!!! …Maka kenalilah (hakikat) dirimu di
rumahmu !!, bagaimanakah kesabaranmu tatkala engkau menghadapi anak-
anakmu??, tatkala menghadapi istrimu??, bagaimana kesabaranmu menjalankan tanggung
jawab rumah tangga??. (Dan camkanlah bahwa) orang yang tidak bisa mengatur
rumah tangganya bagaimana ia bisa memimpin umat??, inilah rahasia sabda Nabi
shallahu ‘alaihi wa sallam  “Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi
istrinya”…)) (Al-Mau’idzoh Al-Hasanah hal 77-79)

Sabda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam di atas bukanlah perkara yang aneh, karena
seorang muslim –siapapun juga orangnya- tidak akan bisa memperoleh sifat yang
mulia di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin kecuali jika setelah mampu
untuk bermu’amalah dengan baik di keluarganya. Hal ini dikarenakan keluarga
merupakan bagian terkecil dalam masyarakat, jika ia mampu untuk bermu’amalah
dengan baik di keluarganya maka seakan-akan hal ini merupakan persaksian
baginya bahwa ia telah siap (ahli) untuk menjadi bagian yang bermanfaat bagi
masyarakat. (Al-Asaaliib An-Nabawiyah fi mu’aalajah al-musykilah az-zaujiyah hal
17)

Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin, “Sikap engkau terhadap istrimu hendaknya
sebagaimana harapan engkau akan sikap suami putrimu sendiri. Maka sikap



bagaimanakah yang kau harapkan dari lelaki tersebut untuk menyikapi putrimu??,
apakah engkau ridho jika ia menyikapi putrimu dengan kasar dan kaku?.
Jawabannya tentulah tidak. Jika demikian maka janganlah engkau menyikapi putri
orang lain dengan sikap yang engkau tidak ridho jika diarahkan kepada putrimu
sendiri. Ini merupakah kaidah yang hendaknya diketahui setiap orang….” (Asy-
Syarhul Mumti’ XII/381)

Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengingatkan diri penulis pribadi dan juga
kepada kaum muslimin untuk berusaha menjadi orang yang terbaik bagi istri-istri
mereka.



Suami Sejati ( bag 2) "Kehidupan Rasulullah Bersama Istri-
Istri Beliau"

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam …beliau
adalah seorang kepala negara, seorang hakim,
beliau adalah tempat para sahabat menyampaikan
permasalahan mereka…, tempat menyampaikan
keluh kesah mereka…. Kehidupan beliau penuh
dengan ibadah…, waktu beliau dihabiskan untuk
memikirkan umat ini…, menebarkan dakwah Islam

ke penjuru alam.., berjihad menegakkan kalimat Allah…, memikirkan seluk beluk
urusan negara…, namun kendati demikian beliau sama sekali tidak melalaikan hak-
hak istri-istri beliau, beliau tetap meluangkan waktu untuk menyenangkan hati
istri-istri beliau.

Sungguh benar firman Allah
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“Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur” (Q.S. Al
Qolam : 4)

Beliaulah orang yang paling tinggi dan luhur budi pekertinya tatkala bermu’amalah
dengan manusia…, demikian juga beliaulah orang yang paling luhur budi
pekertinya tatkala bermu’amalah dengan istri-istri beliau.

Beliau berkata, 6("78* (9 7! -: -;7' *. <*3*= *5 “Dan aku adalah orang yang paling terbaik di antara kalian
terhadap istriku” (HR AT-Thirmidzi no 1159, Ibnu Majah no 1853 dan dishahihkan
oleh Syaikh Al-Albani (Lihat As-Shahihah no 3366))

Marilah kita telusuri sebagian kehidupan rumah tangga Rasulullah shallahu ‘alaihi
wa sallam  untuk berusaha mencontohi beliau agar kebahagiaan dan keindaahan
kehidupan rumah tangga bisa kita rasakan dan bisa kita nikmati[1].

Silsilah sejarah pernikahan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam

Sebelum kita menelusuri sebagian kehidupan rumah tangga Nabi shallahu ‘alaihi



wa sallam  bersama istri-istrinya maka sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu
siapakah para ummahatul mukminin tersebut??, bagaimanakah silsilah sejarah
pernikahan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dengan mereka??, sehingga kita
memiliki sedikit gambaran tentang kehidupan rumah tangga Nabi shallahu ‘alaihi
wa sallam.

1)      Khadijah binti Khuwailid

Istri pertama Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  adalah Khadijah binti Khuwailid bin
Asad. Dan umur beliau shallahu ‘alaihi wa sallam  tatkala menikahi Khadijah
adalah dua puluh lima tahun[2], sedangkan Khadijah berumur dua puluh delapan
tahun[3] . Khadijah adalah istri Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  yang paling dekat
nasabnya dengan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam [4]. Semua anak-anak Nabi
shallahu ‘alaihi wa sallam  merupakan anak Khadijah kecuali Ibrohim. Khadijah
adalah seorang wanita yang kaya dan cantik serta memilki kedudukan yang tinggi
di masyarakat sehingga banyak orang Quraisy yang ingin menikahinya akan tetapi
hatinya terpikat pada sosok seorang pemuda yang tidak memiliki harta namun
memiliki budi pekerti yang luhur dan tinggi, dialah Muhammad shallahu ‘alaihi wa
sallam. Khodijahlah yang telah berkorban harta dan jiwanya untuk membela
kenabian Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam, menenangkan Nabi shallahu ‘alaihi wa
sallam  tatkala Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  gelisah, meyakinkan Nabi shallahu
‘alaihi wa sallam bahwasanya beliau berada di atas kebenaran. Beliaulah yang telah
berkata kepada Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  dengan perkataan yang indah yang
terabadikan di buku-buku hadits tatkala Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  berkata
kepadanya, ! "#$%&' (&) &* +,$- ". &/ $0&1&2 “Aku mengkhawatirkan diriku”[5], maka Khadijah
berkata,
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“Sekali-kali tidak, bergembiralah !!!. Demi Allah sesungguhnya Allah selamanya tidak akan
pernah menghinakanmu. Demi Allah sungguh engkau telah menyambung tali silaturahmi,
jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri, engkau menolong orang
miskin, memuliakan (menjamu) tamu, dan menolong orang-orang yang terkena musibah”[6]

Demikianlah sikap Khadijah yang mulia untuk menenangkan dan meyakinkan
Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam  sangat
mencintai Khadijah, beliau terang-terangan menyatakan cintanya dan mengakui
keutamaan dan kemuliaan Khadijah, sampai-sampai Aisyah berkata,
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“Aku tidak pernah cemburu pada seorangpun dari istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam seperti kecemburuanku pada Khadijah. Aku tidak pernah melihatnya akan tetapi Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu menyebut namanya. Terkadang Nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam menyembelih seekor kambing kemudian beliau memotong-motongnya lalu
mengirimkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Terkadang aku berkata kepadanya,
“Seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita yang lain kecuali Khadijah”, lalu Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Dia itu wanita yang demikian dan demikian[7] dan
aku dahulu memiliki seorang putra darinya….” (HR Al-Bukhari III/1389 no 3907)

Aisyah cemburu kepada Khadijah padahal Khadijah telah meninggal dunia…!!!
Khadijah wafat tiga tahun sebelum hijroh[8]. Dan tatkala Khadijah wafat maka
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sangat sedih sekali hingga tahun wafatnya
Khadijah disebut dengan “Tahun kesedihan” –dan telah meninggal pada waktu itu
juga paman beliau Abu Tholib-”

Selanjutnya marilah kita cermati perkataan Ibnul Qoyyim –rohimahulloh- (Lihat
Zaadul Ma’ad I/105-113) yang menceritakan silsilah sejarah pernikahan Nabi
shallahu ‘alaihi wa sallam. Beliau berkata,

2)      Kemudian beberapa hari setelah itu beliau menikahi Saudah binti Zam’ah Al-
Qurosyiah, dialah yang telah menghadiahkan hari gilirannya (giliran nginap Nabi
shallahu ‘alaihi wa sallam di rumah istri-istrinya) bagi Aisyah.

3)      Kemudian beliau menikah dengan Ummu Abdillah ‘Aisyah As-Siddiqoh binti
As-Shiddiq yang telah dinyatakan kesuciannya oleh Allah dari atas langit yang
tujuh. Kekasih Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam, putri Abu Bakar As-Shiddiq,
malaikat telah menampakkan Aisyah kepada Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam 
sebelum Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam menikahinya dalam mimpi beliau dimana
Aisyah tertutup wajahnya dengan selembar kain dari kain sutra lalu malaikat itu
berkata, “Inilah istrimu (bukalah kain penutup wajahnya)” ( HR Al-Bukhari
III/1415 no 3682 dan Muslim IV/1889 no 2438). Rasulullah shallahu ‘alaihi wa
sallam menikahinya pada bulan Syawwal dan umurnya adalah enam tahun. Dan
Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menggaulinya pada Syawwal pada tahun



pertama Hijroh ketika umurnya sembilan tahun. Dan Rasulullah shallahu ‘alaihi wa
sallam tidak menikahi seorang perawanpun selain Aisyah, dan tidaklah turun
wahyu kepada Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  tatkala Nabi shallahu ‘alaihi wa
sallam  sedang bersama istrinya dalam satu selimut selain selimut Aisyah. Beliau
adalah wanita yang paling dicintai Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam. Turun wahyu
dari langit menjelaskan terbebasnya beliau dari tuduhan zina, dan umat sepakat
akan kafirnya orang yang menuduhnya berzina. Dia adalah istri Nabi shallahu
‘alaihi wa sallam yang paling paham agama dan yang paling pandai, bahkan
terpandai di antara para wanita umat ini secara mutlak. Para pembesar sahabat
kembali kepada pendapatnya dan meminta fatwa kepadanya. Dikatakan bahwa
beliau keguguran namun khabar ini tidak benar.

4)      Kemudian Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Hafshoh binti Umar bin
Al-Khotthob. Abu Dawud menyebutkan bahwa Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam 
menceraikannya kemudian ruju’ (kembali) lagi kepadanya.

5)      Kemudian Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Zainab binti Khuzaimah
bin Al-Harits Al-Qoisiyah dari bani Hilal bin ‘Amir. Dan beliau wafat di sisi
Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam setelah tinggal bersamanya selama dua bulan.

6)      Kemudian beliau menikah dengan Ummu Salamah Hind binti Abi Umayyah
Al-Qurosyiah Al-Makhzumiah, nama Abu Umayyah adalah Hudzaifah bin Al-
Mughiroh. Ia adalah istri Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam yang paling terakhir
wafatnya[9]. Dan dikatakan bahwa yang paling terakhir wafat adalah Shofiah…

7)      Kemudian beliau menikahi Zainab binti Jahsy dari bani Asad bin Khuzaimah
dan dia adalah anak Umayyah bibi Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam. Dan dialah
yang tentangnya turun firman Allah
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Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami
kawinkan kamu dengan dia (QS. 33:37)

Dan dengan kisah inilah maka ia berbangga di hadapan para istri-istri Nabi
shallahu ‘alaihi wa sallam yang lain, ia berkata, “Kalian dinikahkan oleh keluarga
kalian, adapun aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ke tujuh”. Oleh
karena itu di antara keistimewaannya adalah Allahlah yang telah menikahkannya
dengan Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam. Ia wafat di awal kekhalifahan Umar



bin Al-Khotthob[10]. Dahulunya ia adalah istri Zaid bin Haritsah dan Rasulullah
shallahu ‘alaihi wa sallam  mengangkat Zaid sebagai anak angkatnya. Tatkala Zaid
menceraikannya maka Allahpun menikahkannya dengan Nabi shallahu ‘alaihi wa
sallam  agar umat Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  bisa mencontohi Nabi shallahu
‘alaihi wa sallam  untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka.

8)      Kemudian Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Juwairiyah binti Al-
Harits bin Abi Dhiror Al-Mushtholiqiah dan ia merupakan tawanan bani
Mushtholiq (Kabilah Yahudi) lalu iapun datang menemui Nabi shallahu ‘alaihi wa
sallam meminta agar Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam membantu penebusannya.
Maka Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  kemudian menebusnya dan menikahinya.

9)      Kemudian Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  menikahi Ummu Habibah dan
namanya adalah Romlah binti Abi Sufyan Sokhr bin Harb Al-Qurosyiah Al-
Umawiah. Dan dikatakan namanya adalah Hind. Rasulullah shallahu ‘alaihi wa
sallam menikahinya dan Ummu Habibah sedang berada di negeri Habasyah karena
berhijroh dari Mekah ke negeri Habasyah. Najasyi memberikan mahar atas nama
Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  kepada Ummu Habibah sebanyak empat ratus
dinar. Lalu ia dibawa dari Habasyah kepada Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  (di
Madinah). Ummu Habibah meninggal di masa pemerintahan saudaranya
Mu’awiyah...

10)   Kemudian Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Sofiyah binti Huyai
bin Akhthub pemimpin bani Nadhir dari keturunan Harun bin Imron 'alaihissalam
saudara Musa 'alaihissalam. Ia adalah putri (keturunan) nabi (Harun 'alaihissalam)
dan istri Nabi 'alaihissalam. Ia termasuk wanita tercantik di dunia. Dahulunya ia
adalah tawanan seorang (budak) Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  kemudian Nabi
shallahu ‘alaihi wa sallam  memerdekakannya dan menjadikan pembebasannya
sebagai maharnya…[11]

11)  Kemudian Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Maimunah binti Al-
Haritsah Al-Hilaiah dan ia adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah
shallahu ‘alaihi wa sallam. Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menikahinya di
Mekah pada waktu Umroh Al-Qodho’ setelah beliau tahallul –menurut pendapat
yang benar-…, beliau wafat pada masa pemerintahan Mu’awiyah..

12)  Dan dikatakan bahwa termasuk istri-istri Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam
adalah Roihanah binti Zaid An-Nasroniah dan dikatakan juga Al-Qurozhiah, ia
ditawan pada waktu perang bani Quroizhoh maka tatkala itu ia adalah tawanan



Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam kemudian Rasulullah shallahu ‘alaihi wa
sallam memerdekakannya dan menikahinya, kemudian Rasulullah shallahu ‘alaihi
wa sallam menceraikannya sekali kemudian ruju’ (kembali) kepadanya. Dan
sekelompok (ulama) yang lain menyatakan bahwa Roihanah adalah budak
Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam yang digauli oleh Rasulullah shallahu ‘alaihi
wa sallam. Dan terus menjadi budaknya hingga Rasulullah shallahu ‘alaihi wa
sallam wafat, maka dia terhitung termasuk budak-budak Nabi shallahu ‘alaihi wa
sallam dan bukan termasuk istri-istri Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam. Dan
pendapat yang pertama adalah pilihan Al-Waqidi dan disetujui oleh Syarofuddin
Ad-Dimyathi dan dia mengatakan bahwa pendapat inilah yang lebih kuat menurut
para ahli ilmu. Namun perkataannya itu perlu dicek kembali karena yang dikenal
bahwasanya Roihanah termasuk budak-budak Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam[12].

Perhatian [13]

Sesungguhnya seluruh pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah shallahu ‘alaihi
wa sallam bukanlah untuk memuaskan syahwat beliau akan tetapi memiliki tujuan
yang mulia dan menghasilkan kemaslahatan yang banyak.( Lihat penjelasan Syaikh
Utsaimin tentang hikmah poligaminya Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dalam Asy-
Syarhul Mumti’ XII/11). Jika memang Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam ingin
memuaskan syahwatnya maka tentu beliau akan menikahi para gadis sebagaimana
inilah yang beliau anjurkan kepada para sahabat beliau untuk menikahi para gadis
perawan. Namun ternyata di antara istri-istri beliau hanya Aisyah saja yang masih
gadis tatkala dinikahi. (Asy-Syarhul Mumti’ XII/11)

Diantara kemaslahatan-kemaslahatan yang diperoleh dari poligaminya Rasulullah
shallahu ‘alaihi wa sallam adalah sebagai berikut:

1.      Kemaslahatan yang berkaitan dengan nilai kemanusiaan

Lima istri Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam umur mereka berkisar antara 40 sampai
60 tahun tatkala dinikahi oleh Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam.[14] Beliau menikahi
mereka dan mereka dalam keadaan sulit, tidak ada yang memperhatikan dan
membantu urusan perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan mereka.
Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menikahi mereka dan memelihara anak-anak
mereka, terlebih lagi mereka adalah termasuk para wanita yang pertama kali masuk
Islam dan suami-suami mereka telah wafat tatkala berjihad fi sabilillah. Ini



merupakan sifat Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya yang
menikahi para wanita yang suami mereka telah wafat di medan pertempuran.

-          Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Zainab binti Khuzaimah dan
umurnya mendekati 60 tahun setelah suaminya Ubaidah bin Al-Harits mati syahid
di perang Badar, maka Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam pun mengayominya
setelah Zainab bersabar tatkala kehilangan suaminya. Dan selang beberapa bulan
kemudian Zainabpun wafat.

-          Sebagaimana Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Hindun binti Abi
Umayyah (Ummu Salamah) setelah suaminya mati syahid di perang Uhud. Ia
meninggalkan lima orang anak dan tidak ada orang yang mengayomi mereka dan
Ummu Salamah telah mencapai masa tua. Sampai-sampai tatkala Rasulullah
shallahu ‘alaihi wa sallam ingin melamarnya maka Ummu Salamah menyampaikan
kekurangan-kekurangannya kepada Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam, namun
Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam tetap bersikeras menikahinya untuk
mengayominya.

Ummu Salamah bercerita tentang dirinya :

Abu Salamah mendatangiku pada suatu hari dari Rasulullah shallahu ‘alaihi wa
sallam lalu berkata, “Aku telah mendengar dari Rasulullah shallahu ‘alaihi wa
sallam sebuah perkataan yang menggembirakanku. Rasulullah shallahu ‘alaihi wa
sallam berkata, !"#$ !%& '( )*+',!- *.#/ )*0 )*1 !2 *34 56#75$8'& #9 !:#;'< 56#= *>*+',!- *.#/ '?!@ *A #B *3 !2'+ !C'-'0 DE',!- *.#/ 'F!- *G*$ !C #G!8& 'F */ & H? 'I'J #K!- *.#L 'M
*>*N' *O8 'P 'Q 'R'0 5M*S T'7!@ */ & H2!- '% )*8 “Tidaklah seorang muslimpun yang ditimpa musibah
kemudian ia beristirjaa’ (yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji’uun) lalu
mengucapkan (berdoa), “Ya Allah berilah aku pahala pada musibah yang
menimpaku ini dan gantikanlah bagiku yang lebih baik darinya” kecuali Allah akan
mengabulkannya”[15]. Maka aku (Ummu Salamah) pun menghapalkan doa itu dari
Abu Salamah. Tatkala Abu Salamah wafat akupun beristrijaa’ dan aku berkata “Ya
Allah berilah aku pahala pada musibah yang menimpaku ini dan gantikanlah
bagiku yang lebih baik dari Abu Salamah”. Kemudian aku kembali merenungkan
diriku, aku berkata, “Dari mana aku bisa memperoleh yang lebih baik dari Abu
Salamah”. Tatkala selesai masa iddahku Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam
meminta izin kepadaku (untuk menemuiku) dan aku sedang menyamak kulit. Lalu
aku mencuci tanganku dari daun Qorzh (yaitu daun khusus yang digunakan untuk
menyamak kulit) dan aku mengizinkannya. Aku meletakkan sebuah bantal yang di
dalamnya terdapat kulit yang digulung maka Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam pun
duduk di atasnya lalu melamarku. Tatkala beliau selesai dari ucapannya maka aku



berkata kepadanya, ! "#"$ %&"' ()* "+","- ./ "0%1 20 "3 ./ "#%4 "5 62- 7/"' "# %89 6:;2<"= "> 62- (?"@ %5 A#=9 "B2C "& %D(<"$ "E %&"' 62C * "8 2FG=9 "H %D(I "J *"1
.H*"4 2K (L9 "M *"N"' "> :O :P=9 62- (Q%G "+ "R %0"S 7/"' "# %89 *"N"' "> 2F2C (FG=9 "T2;(C :U "V(1 *WX%4 "3 T:; 28 “Wahai Rasulullah, bagaimana aku
tidak ingin denganmu, akan tetapi aku adalah seorang wanita yang sangat
pencemburu maka aku khawatir engkau akan melihat dariku sesuatu (sikap) yang
menyebabkan Allah mengadzabku, dan aku adalah seorang wanita yang telah
masuk masa tua, serta aku memiliki banyak anak”.

(Dalam riwayat yang lain ia berkata, A62- "0"= "> "Y"- *"N"' * A8"' (Z "<%;(1 "E 62G%[ 28 “Wanita yang seperti aku
tidaklah dinikahi. Adapun aku maka aku tidak melahirkan..”[16])

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam berkata, A\ "] "> Â "K (FG=9 *"_(@2̀ %U(1 ") %D "P"- 2/ "#%4 2a%=9 "O 28 2L %#"b "M * "8 * A8"'
62=*"4 2K 2B(=*"4 2K * "cAN2d"- 2H*"4 2V%=9 "O 28 2L %#"b "M * "8 * A8"' "> 2B"C* "e"' f2UA=9 (\%[ 28 62;"C* "e"' %0"g"- :O :P=9 "O 28 2L %#"b "M * "8 * A8"' "> 2B%; 28 “Adapun rasa
cemburu yang amat sangat yang telah engkau sebutkan maka Allah akan menghilangkannya
darimu. Adapun umur yang tua maka akupun telah tua seperti kamu. Dan adapun anak-
anakmu yang banyak maka mereka adalah tanggunganku”. Ummu Salamah berkata,
“Akupun menyerahkan diriku pada Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam”, lalu
Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menikahinya dan berkata Ummu Salamah, %0"g"-
2hGI> F4GK FG=9 TGe FG=9 "H %D(I "J (F%; 28 9 W#%4 "+ "? "c"G "I 62C",2C (FG=9 "62;"= "0%C"'  “Allah telah menggantikan untukku
yang lebih dari Abu Salamah yaitu Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam” 

Renungkanlah para pembaca yang budiman…apakah orang yang senangnya hanya
menikah untuk memenuhi hawa nafsunya menikahi wanita seperti Ummu Salamah
yang telah tua, telah mencapai masa monepous, pencemburu, dan memiliki banyak
anak??. Apakah Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam tidak mampu untuk
menikahi para gadis perawan yang cantik jelita jika dia menghendaki demikian??.
Akan tetapi Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang lebih utama
untuk menikahi Ummu Salamah karena Ummu Salamah adalah janda dari saudara
sepersusuan Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam sekaligus anak bibi Rasulullah
shallahu ‘alaihi wa sallam (yaitu Barroh binti Abdul Muttholib) yang telah mati
syahid di jalan Allah yaitu Abdullah bin Abdu Asad Al-Makhzumi.

-          Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam juga menikahi Saudah binti Zam’ah
yang tatkala itu telah berumur 55 tahun setelah meninggalnya suaminya Sukron bin
‘Amr. Dan Saudah merasa takut fitnah yang akan menimpa agamanya jika ia
kembali ke keluarganya sepeninggal suaminya. Bahkan bisa jadi keluarganya akan
membunuhnya karena ia telah keluar dari agama nenek moyang mereka dan
masuk Islam. Tatkala Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam memahami kondisinya
yang dia adalah wanita mukminah yang telah berhijrah bersama suaminya ke
negeri Habasyah yang sabar dengan segala ujian yang dihadapinya demi



menempuh jalan Allah, maka Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bertekad untuk
menikahinya demi menjaga kemuliaannya dan melindunginya dari gangguan
orang-orang musyrik serta mentarbiahnya.

-          Pernikahan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dengan Ummu Habibah Romlah
binti Abi Sufyan. Ia termasuk para wanita yang pertama kali masuk Islam. Ayahnya
Abu Sufyan dan juga Ibunya termasuk gembong-gembong kekafiran tatkala itu dan
yang paling keras terhadap Islam. Maka iapun meninggalkan mereka berdua
berhijroh bersama suaminya (Abdullah bin Jahsy) ke negeri Habasyah. Namun di
negeri Habasyah suaminya Abdullah bin Jahsy murtad dan masuk dalam agama
Nasrani. Meskipun demikian ia tetap tegar menghadapi ujian ini meskipun ia tahu
bahwa ia akan kehilangan seluruh keluarganya, ayahnya, ibunya, bahkan suaminya,
tinggallah ia sendiri jauh di tempat yang asing. Jika ia kembali ke orang tuanya di
Mekah maka mereka pasti akan memaksanya kembali ke kesyirikan, jika ia pergi ke
Madinah maka kemanakah ia harus pergi…?? Ia tidak memiliki keluarga di
sana..??!!. Tatkala Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam (yang tatkala itu di
Madinah) mengetahui kondisinya dan musibah yang menimpanya dan tegarnya ia
menghadapi segala ujian maka Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam pun ingin
menikahinya. Beliau mengirim utusan kepada Najasyi (raja negeri Habasyah) agar
menjadi wakilnya untuk menikahkan Ummu Habibah dengannya. Maka Ummu
Habibahpun sangat gembira dan dia mengetahui bahwa Allah telah mengganti
musibahnya dengan yang lebih baik, serta jadilah ia termasuk salah satu dari
Ummahaatul Mukminin. Maka hikmah dari pernikahan Rasulullah shallahu ‘alaihi
wa sallam dengan Ummu Habibah adalah untuk memuliakan Ummu Habibah,
menyelamatkannya dari fitnah, untuk tetap menegarkan agamanya, serta untuk
mengambil hati bani Abdu Syams. Hingga tatkala pernikahan ini diketahui oleh
ayahnya –yaitu Abu Sufyan dan masih kafir- ia berkata, “Rasulullah adalah
memang pantas buat putrinya”

2.      Kemaslahatan yang berkaitan dengan syari’at.

Pernikahan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dengan Aisyah dan Zainab binti Jahsy
mengandung kemaslahatan syari’at.

-          Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Aisyah dengan wahyu dari
Allah[17] untuk menghapuskan adat mengikat tali persaudaraan yang berlaku di
antara bangsa Arab sebelum Islam, di mana jika telah terjalin persaudaraan antara
dua orang jadilah mereka sama dalam nasab. Oleh karena itu haram bagi salah
satunya untuk menikahi putri sahabatnya yang telah mengikrarkan tali



persaudaraan dengannya. Antara Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam dan Abu
Bakar telah terjalin tali persaudaraan namun Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam
menikahi putri Abu Bakar untuk menjelaskan kepada umat bahwa adat yang
berlaku di kalangan bangsa Arab adalah adat yang batil dan bertentangan dengan
syari’at Islam.

Selain itu pernikahan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dengan Aisyah yang berumur
muda dan cerdas mendatangkan maslahat yang sangat penting yaitu Aisyah
meriwayatkan banyak hadits dari Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam serta
meriwayatkan hadits-hadits yang berkaitan dengan kegiatan Rasulullah shallahu
‘alaihi wa sallam di dalam rumah yang sulit untuk diketahui oleh para sahabat
pada umumnya. Dan ini merupakan salah satu bentuk penjagaan keutuhan syari’at
Islam (sunnah-sunnah Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam)

-          Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam menikahi Zainab binti Jahsy, inipun
untuk menghapus adat yang berlaku dikalangan bangsa Arab sebelum datanganya
Islam, dimana jika seseorang mengangkat seorang anak maka anak angkat tersebut
mengambil hukum seperti anak keturunannya asli sehingga sang anak angkat
dinasabkan kepadanya.

Allah melarang hal ini dengan firmanNya
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Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka,
itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. (QS.
33:5)

Termasuk akibat dari disamakannya hukum anak angkat dengan anak keturunan
adalah penerapan hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan hal warisan.
Maka seseorang tidak boleh menikah dengan bekas istri anak angkatnya
sebagaimana ia tidak boleh menikah dengan bekas istri anak keturunannya.
Pernikahan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dengan Zainab adalah dengan perintah
Allah untuk menghilangkan adat ini, karena di antara tujuan diturunkannya
syari’at adalah untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang berlaku di adat kaum
muslimin. Oleh karena itu tatkala Zaid bin Haritsah (yang ia merupakan anak
angkat Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam) menceraikan istrinya Zainab binti Jahsy
maka Allah memerintah Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam untuk menikahi Zainab.
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Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami
nikahkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk
(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah
menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
(QS. 33:37)

3.      Kemaslahatan politik

Tidak diragukan lagi bahwa diantara sarana dakwah adalah mengambil hati orang
yang didakwahi dan hal ini bisa ditempuh dengan jalur pernikahan sebagaimana
yang dilakukan oleh Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam.

-          Pernikahan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dengan Jauriyah binti Al-Harits

Jauriyah adalah seorang wanita Yahudi dari kabilah bani Mushtholiq. Ayahnya
adalah pemimpin kaumnya. Oleh karena itu di antara kemaslahatan pernikahan
Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dengan Juariyah adalah untuk menarik hati
ayahnya dan juga kaumnya. Siasat seperti bukanlah perkara yang aneh, di
antaranya telah terbukti tatkala sahabat At-Thufail bin ‘Amr Ad-Dausi masuk Islam
–dan dia adalah pemimpin kabilah Daus- maka tujuh puluh orang dari kabilah
Dauspun ikut masuk Islam bersamanya. Demikian juga yang terjadi pada
pernikahan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dengan Juairiyah dimana ayahnya,
saudara laki-lakinya, dan banyak orang dari kaumnya akhirnya masuk dalam Islam
dan kemudian mereka menjadi para pembela Islam, padahal dahulunya mereka
adalah musuh yang paling keras dalam menentang Islam.

-          Pernikahan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dengan Maimunah binti Al-
Harits

Pernikahan Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam dengan Maimunah memperkuat
hubungan silaturahmi antara beliau shallahu ‘alaihi wa sallam dengan paman
beliau Abbas karena Maimunah adalah saudara seibu Asma’ binti ‘Umais, juga
menarik Kholid bin Al-Walid untuk masuk Islam karena Maimunah adalah saudara
seibu Kholid bin Al-Walid. Pernikahan ini juga menjalin hubungan kekeluargaan
dengan kabilahnya Maimunah yaitu kabilah bani Hilal yang termasuk kabilah-



kabilah Arab yang tinggi.
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Catatan Kaki:

[1] Barangsiapa yang hendak memperoleh kebahagiaan haqiqi dalam kehidupan
berumah tangga…bukan hanya di dunia akan tetapi terus berlanjut hingga di
akhirat…, maka hendaknya dia meneladani Nabinya shallahu ‘alaihi wa sallam 
dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Bukankah Allah telah berfirman
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Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu)
bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak
menyebut Allah. (QS. 33:21)
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Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. (QS. 24:54)

Namun yang sangat menyedihkan, banyak kaum muslimin yang berusaha mencari
kebahagiaan dengan melalui jalan-jalan selain jalan nabi mereka. Banyak diantara
mereka yang menonton acara-acara telenovela yang menceritakan kehidupan
rumah tangga dan bagaimana cara memperoleh kebahagiaan…, bagaimana
membahagiakan istri…, bagaimana menghadapi permasalahan keluarga…, dan
seterusnya…



Lalu mereka berusaha menerapkan apa yang mereka nonton tersebut dalam
kehidupan mereka…. !!!??

Bukankah mereka tahu (ataukah mungkin mereka lupa??) bahwa acara yang
mereka tonton adalah menceritakan kehidupan orang-orang kafir…yang jiwa
mereka sendiri kosong dari kebahagiaan…??!!

Allah berfirman
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Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya
penghidupan yang sempit. (QS. 20:124)

Bagaimana mungkin Allah menjadikan hati mereka tenang jika mereka berpaling
dari Allah…kalaupun nampaknya mereka berbahagia maka itu hanyalah
kebahagiaan semu…, tidakkah kita beriman dengan ayat Allah ini…???

Kemudian acara-acara telenovela itu bukankah hanya merupakan sandiwara
belaka… bukan praktek nyata…??!!!

Tidak ada jalan lain jika kita ingin bahagia…ingin mengetahui cara membahagiakan
istri kecuali yang harus kita contohi adalah Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam, suami
teladan umat ini.

[2] Berkata Ibnu Hajar, “Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama” (Fathul Bari
VII/134)

[3] Ini merupakan riwayat Ibnu Ishaq, adapun riwayat Al-Waqidi menunjukan
bahwa Khadijah tatkala itu berumur 40 tahun. Berkata Doktor Akrom Dhiya’ Al-
‘Umari, “Khodijah telah melahirkan dari Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam  dua
orang putra dan empat orang putri, yang hal ini menguatkan riwayat Ibnu Ishaq
(bahwasanya umur Khadijah tatkala menikah dengan Rasulullah shallahu ‘alaihi wa
sallam  adalah 28 tahun) karena pada umumnya wanita telah mencapai masa
monepous sebelum mencapai lima puluh tahun). (Lihat As-Shiroh An-Nabawiyah
As-Shahihah I/113) , selain itu menurut para ahli hadits Ibnu Ishaq lebih tsiqoh
dalam periwayatan daripada Al-Waqidi.

[4] Karena Khadijah adalah binti Khuwailid bin Asad bin Abi Uzza bin Qushoi, dan



nasabnya bertemu dengan nasab Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  di Qushoi. Dan
Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam  tidaklah menikah dari keturunan Qushoi
selain Khodijah kecuali Ummu Habibah (Fathul Bari VII/134)

[5] Yaitu tatkala Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  didatangi oleh Malaikat Jibril
maka Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  pun ketakutan dan beliau takut kalau beliau
tersihir atau kemasukan jin

[6] HR Al-Bukhari I/4 no 3 dan Muslim I/139 no 160

Para pembaca yang budiman…lihatlah sifat-sifat Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam 
yang disebutkan oleh Khadijah semuanya kembali pada memberi manfaat kepada
masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka serta menghilangkan kesulitan
mereka. 

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam  bersabda
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Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia
(Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah no 426)

Rasulullah r juga bersabda
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Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.
Dan sebaik-baik amalan di sisi Allah adalah memasukan rasa gembira pada hati
seorang muslim, atau mengangkat kesulitan yang dihadapinya, atau membayarkan
hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Sungguh aku berjalan bersama
saudaraku untuk menunaikan kebutuhannya lebih aku sukai daripada aku i’tikaf
selama sebulan penuh di mesjid ini (mesjid Nabawi). Barangsiapa yang menahan
rasa marahnya maka Allah akan menutup auratnya (keburukan-keburukannya)
pada hari kiamat. Barangsiapa siapa yang menahan amarahnya –yang jika dia
kehendaki maka bisa dia luapkan kemarahannya tersebut- maka Allah akan



memenuhi hatinya dengan (selalu) mengharapkan hari kiamat. Barangsiapa yang
berjalan bersama saudaranya dalam suatu keperluan hingga ia siap untuk
menunaikan kebutuhannya maka Allah akan mengkokohkan kakinya di hari
dimana kaki-kaki akan tergelincir. Sesungguhnya akhlak yang buruk merusak amal
sebagaimana cuka merusak madu.  (Dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-
Shahihah no 906)

Oleh karena itu barang siapa yang hendak menjadi pemegang panji pembela
kebenaran, dalam mendakwahkan risalah Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam maka ia
harus berusaha merealisasikan sifat-sifat ini pada dirinya baik dalam perkataan
maupun dalam praktek kehidupan sehari-hari sebagai bentuk teladan kepada Nabi
shallahu ‘alaihi wa sallam.

Atau dengan ibarat lain yang lebih jelas bahwasanya barangsiapa yang
memutuskan tali silaturahmi atau tidak memberi faedah kepada masyaratkat
padahal ia memiliki kedudukan atau posisi penting, atau sikapnya keras terhadap
fakir miskin dan orang-orang yang lemah, hatinya tidak tergugah dengan rintihan
mereka, matanya tidak meneteskan air mata karena kasihan kepadanya, maka
hendaknya janganlah ia berangan-angan menjadi pemegang panji utama pembela
kebenaran, hendaknya ia menyerahkan panji tersebut kepada orang lain karena
sesungguhnya ia belum layak menjadi penerus Muhammad dalam memimpin
umatnya, Allahul Musta’aan…!!!!

[7] Yaitu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyebutkan kebaikan-kebaikan
Khadijah

[8] Zaadul Ma’ad I/105

[9] Yaitu pada tahun 62 H pada masa pemerintahan Yazid bin Mu’awiyah (Zaadul
Ma’aad I/114)

[10] Dan Zainab binti Jahsy adalah istri Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam yang
pertama menyusul Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam, beliau wafat pada tahun
20 H (Zaadul Ma’aad I/114)

[11] Langgengnya pernikahan Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam dengan Sofiyah
menunjukan mulianya akhlak Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam. Bagaimana tidak..??,
ayah shofiyah, pamannya, dan suaminya tewas di medan pertempuran melawan
kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam. Kalau bukan



akhlak Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam yang sempurna tentunya Shofiyah
sebagaimana manusia biasa sewajarnya akan marah dan dendam kepada Nabi
shallahu ‘alaihi wa sallam serta lebih condong untuk membela ayah, paman, dan
suaminya. Sungguh benar firman Allah

4 : !"#$%) &!' () *+ &,-" -. /" *0*$ *123(4 *5 )

“Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas budi pekerti yang luhur”

[12] Budak-budak wanita Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam ada empat
diantaranya Maariyah (dialah yang melahirkan Ibrahim putra Nabi shallahu ‘alaihi
wa sallam), Roihaanah, seorang budak wanita yang cantik yang ditemukan Nabi
shallahu ‘alaihi wa sallam diantara para tawanan, dan seorang budak wanita yang
dihadiahkan oleh Zainab binti Jahsy kepada beliau shallahu ‘alaihi wa sallam
(Zaadul Ma’aad I/114)

[13] Pembahasan tentang hikmah Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam berpoligami di
bawah ini merupakan ringkasan dari tulisan ‘ilmiah yang berjudul “Al-Asaaliib Al-
Mustambathoh min ta’aamul Rasulillah shallahu ‘alaihi wa sallam ma’a Zaujaatihi
wa Atsaaruha At-Tarbawiyah” dari halaman 40-50”, disertai tambahan dari penulis

[14] Hal ini jika kita mengambil pendapat Al-Waqidi bahwa Khadijah berumur 40
tahun tatkala dinikahi oleh Nabi r

[15] HR Ahmad IV/27 no 16388

[16] HR Ahmad VI/307 no 26661 dan Ibnu Hibban ( Al-Ihsaan IX/372 no 4065)

[17] Sebagaimana telah lalu bahwasanya Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam
melihat wajah Aisyah dalam mimpinya dan dikatakan bahwa Aisyah adalah
istrinya.



Suami Sejati ( bag 3) "Akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam Terhadap Istri-Istri Beliau"

Setelah kita mengetahui silsilah sejarah pernikahan
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam marilah
kita menelusuri bagaimanakah akhlak dan
perhatian beliau kepada istri-istri beliau.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
mencumbui seluruh istri beliau setiap hari

Mungkin saja engkau heran jika ternyata Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
mencumbui istri-istrinya setiap hari???, Dengarkanlah tuturan Aisyah sebagaimana
berikut ini:
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Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mendahulukan sebagaian
kami di atas sebagian yang lain dalam hal jatah menginap di antara kami (istri-istri beliau),
dan beliau selalu mengelilingi kami seluruhnya (satu persatu) kecuali sangat jarang sekali
beliau tidak melakukan demikian. Maka beliau pun mendekati (mencium dan mencumbui)[1]
setiap wanita tanpa menjimaknya hingga sampai pada wanita yang merupakan jatah
menginapnya, lalu beliau menginap di tempat wanita tersebut” (HR Abu Dawud no 2135,
Al-Hakim di Al-Mustadrok no 2760, Ahmad VI/107. Dan tambahan yang terdapat
dalam kurung merupakan tambahan dari riwayat Ahmad . Dihasankan oleh Syaikh
Al-Albani (Ash-Shahihah no 1479))
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Dari Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika selesai sholat ashar maka
beliau masuk menemui istri-istrinya lalu mencium dan mencumbui salah seorang di antara



mereka. Maka (pada suatu hari) beliau masuk menemui Hafshoh putri Umar (bin Al-
Khotthob) lalu beliau berlama-lamaan di tempat tinggal Hafshoh, maka akupun cemburu.
Lalu aku menanyakan sebab hal itu maka dikatakan kepadaku bahwasanya seorang wanita
dari kaum Hafshoh menghadiahkan kepadanya sebelanga madu, maka ia (Hafshoh)pun
meminumkan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dari madu tersebut. Aku (Aisyah)pun
berkata, “Demi Allah aku akan membuat hilah (semacam sandiwara) dengan Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam…!!!” (HR Al-Bukhari no V/2000 no 4918, V/2017 no
4968, VI/2556 no 6571, Muslim no 1474)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tatkala hendak sholat mencium istri
beliau
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Dari Urwah[2] dari Aisyah bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mencium salah
seorang istrinya kemudian keluar untuk sholat dan beliau tidak berwudhu. Maka akupun
berkata, ‘Siapa lagi istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tercebut kalau bukan engkau”
maka Aisyahpun tertawa. (HR Abu Dawud no 179, At-Thirmidzi no 86 Ibnu Majah no
502, Ahmad VI/210 no 25807)

Faedah: Hadits ini diantara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa menyentuh wanita
tidak membatalkan wudhu.

Yang sungguh disayangkan sebagian suami terkadang bukan hanya tidak
mencumbui istrinya bahkan yang lebih parah dari itu ia tidak menjimaki istrinya
dan membiarkannya memendam kerinduan hingga waktu yang lama, bahkan
sebagian suami meninggalkan istrinya hingga lebih dari sebulan tanpa alasan…atau
bahkan lebih daripada itu. Terlebih lagi jika sang suami memiliki istri lebih dari
satu kemudian ia terbuai dan terlena dengan salah satu istrinya dan meninggalkan
istrinya yang lain tersiksa menantinya dengan penuh kerinduan dan tersiksa
dengan penuh kecemburuan…!!!, lebih baik baginya untuk tidak diberi makan
sebulan dari pada memendam kerinduan selama sebulan, kebutuhannya kepada
sentuhan suaminya lebih dari kebutuhannya terhadap makanan dan minuman..!!!

Ibnu Taimiyyah ditanya tentang seorang lelaki yang tidak menjimaki istrinya
hingga sebulan atau dua bulan maka apakah ia mendapat dosa atau tidak?, dan
apakah seorang suami dituntut untuk menjimaki istrinya?



Beliau menjawab, “Wajib bagi seorang suami untuk menjimaki istrinya dengan
yang sepatutnya. Bahkan ini termasuk hak istri yang paling ditekankan yang harus
ditunaikan oleh suami, lebih daripada memberi makan kepadanya. Dan jimak yang
wajib (dilakukan oleh suami) dikatakan bahwasanya wajibnya sekali setiap empat
bulan, dan dikatakan juga sesuai dengan kebutuhan sebagaimana sang suami
memberi makan kepada istri sesuai kadar kebutuhannya dan kemampuannya. Dan
inilah pendapat yang paling benar diantara dua pendapat tersebut.” (Majmu’
Fatawa XXXII/271)

Bukankah menjimaki istri merupakan ibadah…???.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
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“Dan seseorang diantara kalian menjimaki istrinya maka hal itu merupakan sedekah”.
Mereka (para sahabat) berkata, “Wahai Rasulullah, apakah salah seorang diantara kita
melepaskan syahwatnya lantas ia mendapatkan pahala?”. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam berkata, “Bagaimana menurut kalian jika ia melepaskan syahwatnya pada tempat
yang haram (zina) bukankah ia berdosa?, maka demikianlah jika ia melepaskan syahwatnya
di tempat yang halal maka ia mendapatkan pahala” (HR Muslim no 1006)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa menjimak istri merupakan
ibadah yang pelakunya diberi ganjaran pahala. Barangsiapa yang kurang dalam
melakukan ibadah ini (jimak) maka ia telah kurang dalam menunaikan
kewajibannya. Oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
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Sesungguhnya istrimu memiliki hak yang harus kau tunaikan. ( HR Al-Bukhari II/696 no
1873)

Hal ini menunjukan bahwa jimak merupakan hak istri yang harus ditunaikan oleh
seorang suami. Sikap kurang memperhatikan hak ini bisa menimbulkan banyak
cek-cok dalam kehidupan keluarga, bahkan terkadang merupakan sebab terbesar
timbulnya perceraian.



Pertemuan keluarga setiap malam
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Anas bin Malik berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki sembilan orang
istri[3]. Beliau jika membagi (giliran jatah menginap) diantara mereka bersembilan maka
tidaklah beliau kembali kepada wanita yang pertama kecuali setelah sembilan hari. Mereka
selalu berkumpul di rumah istri yang gilirannya mendapat jatah nginap Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam. Maka suatu saat mereka berkumpul di rumah Aisyah lalu datanglah
Zainab dan beliau mengulurkan tangannya kepada Zainab. Aisyahpun berkata, “Ini adalah
Zainab”[4], maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menarik tangannya kembali. Lalu
mereka berdua (Aisyah dan Zainab) saling berbicara hingga mereka berdua berbicara dengan
suara yang hiruk. Dan ditegakkan sholat, lalu Abu Bakar melewati mereka dan mendengar
suara mereka berdua, Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu pun berkata, “Keluarlah wahai Nabi
Allah untuk sholat, dan aku akan menabur tanah pada mulut mereka berdua”. Lalu Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam pun keluar untuk sholat, Aisyahpun berkata, “Jika Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam telah selesai sholat  akan datang Abu Bakar dan akan
mengatakan kepadaku ini dan itu”. Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selesai
sholat maka Abu Bakarpun mendatangi Aisyah dan berkata kepadanya dengan perkataan
yang tegas” (HR Muslim II/1084 no 1462)

Ibnu Katsir berkata, “…Dan istri-istri beliau berkumpul setiap malam di rumah istri
yang mendapat giliran jatah nginapnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,
maka beliau pun terkadang makan malam bersama mereka kemudian masing-
masing kembali ke tempat tinggalnya” (Tafsir Ibn Katsir I/467)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu memperhatikan penampilannya
jika bertemu dengan istri-istrinya

Memperhatikan penampilan tubuh dan penampilan pakaian memiliki dampak
positif yang cukup besar dalam menjaga kelestarian kehidupan rumah tangga. Sang
istri berusaha berpenampilan menarik dengan pakaian yang menawan dan
wewangian yang menggoda, demikian juga sang suami berusaha berpenampilan



menawan di hadapan sang istri… maka sungguh indah kehidupan ini. Bayangkan
lagi jika setiap hari demikian pemandangan kehidupan rumah tangga….apalagi jika
kedua sejoli berusaha dalam kondisi seperti ini tatkala setiap kali bersua…sungguh
romantis…!!!???.

Namun kenyataan yang terjadi di zaman ini, para wanita banyak yang
berpenampilan untuk orang lain, bahkan terkadang sebagian suami yang bejat
merasa bangga jika istrinya berpenampilan ayu dihadapan orang lain agar ia
mengiklankan bahwa ia mempunyai istri yang ayu…demikian juga sebaliknya
dengan sang suami yang hanya berpenampilan dan berwewangian jika bersua
dengan sahabat-sahabatnya…rekan bisnisnya… Adapun jika bertemu dengan
istrinya maka ia tidak peduli dengan pakaiannya yang kusut, aroma tubuhnya yang
bau…dan….dan… maka bagaimankah kehidupan rumah tangga langgeng dengan
penuh keromantisan jika kondisinya seperti ini..???!!!.

Sebagian para suami yang lalai, mereka menyangka bahwa istri-istri mereka saja
yang wajib untuk menghias diri dan beraroma sedap dihadapan mereka untuk
memenuhi kebutuhan mereka. Adapun mereka, maka tidak perlu untuk menghias
diri dan merapikan tubuh…!!!!

Apakah mereka lupa bahwa istri-istri mereka juga butuh dengan ketampanan
mereka…??, butuh untuk memandang pemandangan yang indah…???, butuh
untuk menghirup aroma yang segar dan wangi…???.

Ibnu Katsir berkata tatkala menafsirkan firman Allah
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Dan bergaullah dengan mereka dengan baik (QS. 4:19)

 

“….Indahkanlah penampilan kalian semampu kalian. Sebagaimana engkau
menyenangi ia (istrimu) berhias diri maka hendaknya engkau juga berbuat
demikian dihadapannya. Allah berfirman
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Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang



sepatutnya. (QS. 2:228). (Tafsir Ibnu Katsir I/467)

Ibnu Abbas berkata,
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“Sesungghnya aku senang berhias untuk istriku sebagaimana aku suka ia berhias untukku
karena Allah berfirman “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan
kewajibannya menurut cara yang sepatutnya” (Atsar riwayat At-Thobari di tafsirnya
II/453, Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubro VII/295 no 14505,  dan Ibnu Abi
Syaibah di Mushonnafnya IV/196 no 19263)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu memperhatikan penampilannya jika
bertemu dengan istri-istrinya.
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Dari Aisyah berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam jika masuk ke rumahnya maka yang
pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak” (HR Muslim I/220 no 253)
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Dari Aisyah berkata, (yaitu dalam kisah pengharaman madu) “…Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam sangat merasa berat jika ditemukan darinya bau (yang tidak enak)…”, maka Aisyah
berkata kepada Saudah, “Jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menemuimu maka ia akan
mendekatimu (mencumbuimu) maka katakanlah kepadanya, “Wahai Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam apakah engkau makan magofir (yaitu tumbuhan yang memiliki bau yang
tidak enak)?, maka ia akan berkata, “Tidak”, lalu katakanlah, “Kalau begitu ini bau
apaan?”….tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menemui Hafshoh maka
Hafshohpun berkata keapadanya, “Aku tuangkan madu buatmu?”, Rasulullah berkata,
“Aku tidak pingin madu tersebut”. Saudah berkata, “Mahasuci Allah, kita telah
menjadikannya mengharamkan madu”. Aisyah berkata kepada Saudah, “Diamlah!!!” (HR
Al-Bukhari VI/2556 no 6571)

Bahkan tidaklah mengapa jika seorang suami sengaja untuk memiliki pakaian yang
agak mahal sedikit demi menjaga penampilannya di hadapan istrinya selama tidak



sampai derajat pemborosan.
Anas bin Malik berkata
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Pakaian yang paling senang dipakai oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah
Hibaroh. (HR Al-Bukhari no 5476 dan Muslim no 2079)

Berkata Ibnu Baththol, “Hibaroh adalah pakaian dari negeri Yaman yang terbuat
dari kain Quthn. Dan ia merupakan pakaian termulia di sisi mereka” (Fathul Bari
X/277)

Berkata Al-Qurthubi, “Dinamakan Hibaroh karena pakaian tersebut D#9$ !&DE yaitu
menghias dan mengindahkan (pemakainya)” (Fathul Bari X/277)

Bahkan tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam wafat beliau tidak
meninggalkan kain yang indah ini. Aisyah berkata
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Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tatkala wafat beliau ditutupi dengan
kain hibaroh. (HR Al-Bukhari no 5477)

Oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk
berhias dan berpenampilan rapi dan bersih. Tatkala beliau melihat seseorang
memakai pakaian yang usang maka beliau berkata kepadanya, “Apakah engkau
memiliki harta?”, orang itu berkata, “Iya Rasulullah, aku memiliki seluruh jenis
harta (yaitu yang dikenal saat itu) (Hasyiah As-Sindi VIII/181)”. Maka Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya
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Jika Allah memberikan harta kepadamu maka hendaknya terlihat tanda harta tersebut pada
dirimu. (HR An-Nasai no 5223 dan dshahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Ibnu Hajar mengomentari hadits ini, “Yaitu hendaknya ia memakai pakaian yang
sesuai dengan kondisinya yaitu baju yang indah dan bersih agar orang-orang yang
membutuhkan tahu keadaannya untuk meminta kepadanya. Dengan tetap
memperhatikan niat (yang baik dan tidak untuk bersombong ria-pen) serta tidak



sampai pada derajat pemborosan” (Fathul Bari X/260)

Bersambung ...

Kota Nabi -shallahu ‘alaihi wa sallam -, 5 Februari 2006

Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja
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Catatan Kaki:

[1] Makna dari !"#$% &' ()* $+","- (mendekati) adalah mencium dan mencumbunya
sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath IX/379, dan ini sesuai
dengan riwayat Ahmad ). "/$0"1 "2 (lalu menyentuhnya)

[2] Ulama hadits berselisih pendapat, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud
dengan Urwah di sini adalah Urwah Al-Muzani (dan kedudukannya adalah majhul
sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar dalam At-Taqrib). Dan ada yang menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan Urwah di sini adalah Urwah bin Az-Zubair. Dan
kemungkinan kedua inilah yang dipilih oleh Syamsul Haq Al-Adzim Abadi
(penulis ‘Aunul Ma’bud) dengan dalil bahwasanya dalam riwayat Ibnu Majah dan
riwayat Imam Ahmad jelas disebutkan bahwa Urwah adalah Urwah bin Zubair.
Berkata Syaikh Abbad –hafidzohullah-, “Dan kemungkinan yang nampak
bahwasanya Urwah pada sanad hadits ini adalah Urwah bin Az-Zubair karena
Aisyah adalah bibi (kholah)nya, dan pembicaraan yang terjadi antara Urwah dan
Aisyah kemungkinannya adalah pembicaraan yang terjadi antara seseorang dengan
bibinya” . Syaikh Abbad juga menjelaskan jika seandainya Urwah yang terdapat
dalam isnad ini adalah Urwah Al-Muzani maka hadits ini tetap merupakan hujjah
karena banyaknya jalan yang mendukungnya. (Syarh sunan Abu Dawud kaset no
20). Dan inilah pendapat Al-Mubarokfuuri, ia berkata, “Akan tetapi hadits ini
diriwayatkan dari jalan yang banyak maka lemahnya hadits ini terangkat karena
banyaknya jalan” (Tuhfatul Ahwadzi I/240). Dan hadits ini dishahihkan oleh
Syaikh Al-Albani

[3] Berkata Imam An-Nawawi, “Kesembilan orang tersebut adalah yang ditingal
wafat oleh Rasulullah r (yaitu mereka masih menjadi istri-istri Rasulullah r hingga



wafat beliau). Mereka itu adalah Aisyah, Hafshoh, Saudah, Zainab, Ummu Salamah,
Ummu Habibah, Maimunah, Juwairiyah, dan Shofiyyah” (Al-Minhaj X/47)

[4] Imam An-Nawawi berkata, “Dikatakan bahwa Nabi r tidak bermaksud
menyentuh Zainab akan tetapi ia r bermaksud untuk menyentuh Aisyah yang
memiliki hak giliran nginap, dan tatkala itu di malam hari dan tidak ada lampu di
rumah” (Al-Minhaj X/47)



Suami Sejati ( bag 4) "Akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam Terhadap Istri-Istri Beliau" (bag 2)
Cumbuan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada istrinya

Berkata Ibnu Katsir, “…Dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidur bersama
salah seorang istri-istrinya di dalam satu baju, beliau melepaskan rida (selendang)
dari kedua pundaknya dan beliau tidur dengan sarungnya” (Tafsir Ibnu Katsir
I/467)

!"#$ %& #'%( )* +,- ). + /0- )1 /2)3 %4 )56 )7+8 %9 +:6);%< =>?* @$>A @>B- C>D +@>B- %E /2%? ), )F6 )G : HB6I 6JKA @>B- LM, N82O$P 'A

Dari Maimunah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mencumbui istri-
istrinya di atas (tempat diikatnya) sarung[1] dan mereka dalam keadaan haid”  (HR
Muslim I/243 no 294)
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Dari Ummu Salamah berata, “Tatkala aku sedang berbaring bersama Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sebuah kain (berselimutan sebuah kain), tiba-
tiba aku haid. Maka akupun diam-diam keluar dan mengambil baju haidku, lalu
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadaku, “Apakah engkau haid?”,
aku berkata, “Iya”. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memanggilku dan
akupun berbaring bersama beliau dalam sebuah kain”.

Ummu Salamah berkata bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
menciumnya dan ia sedang puasa, ia juga mengabarkan bahwasanya ia dan
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi janabah bersama di sebuah
tempayan. (HR Al-Bukhari I/122 no 316, II/681 no 1828, Muslim I/243 no 296)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi bareng bersama istri-istrinya

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi bersama istri-istri beliau. Beliau
mandi bersama Ummu Salamah (sebagaimana telah lalu penyebutannya) (HR Al-
Bukhari I/122 no 316, II/681 no 1828, Muslim I/243 no 296, I/256 no 324). Beliau



juga mandi bersama Aisyah sebagaimana tuturan Aisyah, “Aku dan Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam mandi bersama dari satu tempayan”. (HR Al-Bukhari
I/100 no 247)

Aisyah juga berkata,
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“Aku mandi bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dari satu tempayan
(yang diletakan) antara kami berdua, maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
mendahuluiku (dalam mengambil air dari tempayan) hingga aku berkata, “Sisakan
air buatku, sisakan air buatku”. Dan mereka berdua dalam keadaan junub. (HR
Muslim I/257 no 321)

Beliau juga mandi bareng bersama Maimunah. ( HR Al-Bukkhari I/101 no 250,
Muslim I/256 no 322)

Sunnah mandi bareng sering dilupakan oleh para suami, padahal penerapan
sunnah ini sangat membantu dalam menambah kasih sayang diantara suami istri
sehingga semakin menghidupkan rumah tangga yang romantis.

Faedah:

Berkata Ibnu Hajar, “Dawudi berdalil dengan hadits ini (yaitu tentang mandinya
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama Aisyah) bahwasanya boleh bagi
seorang pria melihat aurat istrinya dan juga sebaliknya. Dan hal ini dikuatkan lagi
dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa
bahwasanya ia ditanya tentang seorang pria yang melihat kemaluan istrinya maka
ia berkata, “Aku telah menanyakan hal ini kepada Ato’ dan ia berkata, “Aku telah
bertanya kepada Aisyah (tentang hal ini) lalu Aisyah menyebutkan hadits ini”. Dan
hadits ini merupakan nas (dalil yang tegas) akan bolehnya hal ini”. (Fathul Bari
I/364)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bercengkrama bersama istrinya sebelum tidur

Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu
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“Aku menginap di rumah bibiku Maimunah (istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam), maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berbincang-bincang dengan
istrinya (Maimunah) beberapa lama kemudian beliau tidur”. ( HR Al-Bukhari
IV/1665 no 4293, VI/2712 no 7014 dan Muslim I/530 no 763)

Hukum asal berbincang-bincang setelah sholat isya’ adalah dibenci, Sebagaimana
dalam hadits Abu Barzah Al-Aslami dimana beliau berkata,
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“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membenci tidur sebelum isya’ dan berbincang-
bincang setelahnya” (HR Al-Bukhari I/201 no 522, I/208 no 543 dan Muslim I/447
no 647)

namun jika karena ada kepentingan yang berkaitan dengan agama seperti
membahas kepentingan yang berkaitan dengan kaum muslimin maka dibolehkan
atau untuk menuntut ilmu maka dibolehkan. Dan diantara perbincangan yang
boleh dilakukan setelah isya’ adalah perbincangan antara suami dan istri sebelum
tidur sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
dengan istrinya.

Sunnah ini telah dilalaikan oleh banyak pasangan suami istri, terutama jika
keduanya telah sibuk di siang hari maka waktu di malam hari digunakan langsung
untuk istirahat tanpa ada perbincangan antara mereka berdua. Terkadang karena
saking sibuknya tidak ada waktu bagi sang suami untuk berbincang-bincang
dengan istrinya yang terkadang telah lama menanti kedatangan suaminya yang
sibuk bekerja di siang hari, ia ingin menikmati suara suaminya..ingin menikmati
gurauan dan canda suaminya sebelum tidur…, atau ia ingin menyampaikan unek-
uneknya…??!!!

Bukankah istri merupakan orang yang terdekat dengannya…??, bukankah istri
merupakan pakaian yang dipakainya…???

Allah berfirman
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Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
(QS. 2:187)

Sesungguhnya sunnah yang kelihatannya sepele ini namun jika diterapkan maka
akan semakin tumbuh benih kasih sayang antara dua sejoli.

Faedah :

Hadits ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dengan sebagian lafal yang lain dari
jalan yang lain[2] dalam !"#$ !%#&' (!) *+ #,-.&' /01 (bab berbincang-bincang di malam hari
untuk menuntut ilmu) padahal hadits ini sama sekali tidak menyebutkan tentang
perbincangan di malam hari dalam rangka untuk menuntut ilmu. Ibnu Hajar
berkata menjelaskan maksud Imam Al-Bukhari, “Hanyalah maksud Imam Al-
Bukhari pada hadits ini adalah lafal yang tercantum dalam hadits ini dari jalan
yang lain yang menunjukan secara jelas tentang hakikat samr (perbincangan di
malam hari) setelah isya’…jika dikatakan bahwasanya hadits ini hanyalah
menunjukan perbincangan di malam hari bersama istri bukan perbincangan tentang
ilmu agama maka jawabannya adalah (hukum) perbincangan dengan istri diikutkan
dengan (hukum) perbincangan di malam hari tentang ilmu, karena keduanya sama-
sama untuk memperoleh faedah. Atau dengan dalil fahwal khithob (mafhum
mukholafah), karena jika dibolehkan berbincang-bincang di malam hari pada
perkataan yang mubah (berbicara dengan istri) maka berbincang-bincang karena
perkara mustahab (tentang ilmu agama) lebih utama”. (Fathul Bari I/213)

Tawadhu’ Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dihadapan istri-istri beliau

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersikap tawadhu’ (rendah diri) dihadapan
istri-istrinya, sampai-sampai beliau membantu istri-istrinya dalam menjalankan
pekerjaan rumah tangga –meskipun ditengah kesibukan beliau menunaikan
kewajiban beliau untuk menyampaikan risalah Allah atau kesibukan mengatur
kaum muslimin-.

Aisyah berkata, !234 -5&' 63&!7 38039 *234 -5&' !: 3+ 3; 3< ' 3=!>3) !?!$#@3A !B3C#D !E (!) 3F0 3G “Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat
maka beliaupun pergi sholat”. (HR Al-Bukhari V/2245 no 5692)



Imam Al-Bukhari membawakan perkataan Aisyah ini dalam dua bab yaitu “Bab
tentang bagaimanakah seorang (suami) di keluarganya (istrinya)?” dan “Bab
seseorang membantu istrinya”
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Urwah berkata kepada Aisyah, “Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan
oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika ia bersamamu (di rumahmu)?”,
Aisyah berkata, “Ia melakukan (seperti) apa yang dilakukan oleh salah seorang dari
kalian jika sedang membantu istrinya, ia memperbaiki sendalnya, menjahit
bajunya, dan mengangkat air di ember”. (HR Ibnu Hibban (Al-Ihsan XII/490 no
5676, XIV/351 no 6440),)

Dalam buku Syama’il karya At-Thirmidzi, “Dan memerah susu kambingnya...”
(Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani di As-Shahihah 671)

Berkata Ibnu Hajar, “Hadits ini menganjurkan untuk bersikap rendah diri dan
meninggalkan kesombongan serta seorang suami yang membantu istrinya”. (Fathul
Bari II/163)

Hal ini tidak sebagaimana yang kita lihat pada sebagian suami yang merasa terhina
jika melakukan hal-hal seperti ini, merasa rendah jika membantu istrinya mencuci,
meneyelesaikan beberapa urusan rumah tangga…, apalagi jika mereka adalah para
suami berjas (alias kantoran). Maka seakan-akan pekerjaan seperti ini tidak pantas
mereka kerjakan. Atau mereka merasa ini hanyalah tugas ibu-ibu dan para suami
tidak pantas dan tidak layak untuk melakukannya.

Berikut ini beberapa kisah yang menunjukan tawadu’nya Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam dihadapan istri-istrinya

 #J%<-0 -) %K !L%+4 -̀ (#^ M)!I a#/ %_-6 %*#8 #9 %A#b#V c -;-Q( #d-[ -e %$#W #/%0 -1 789: ;<81 ;8+4 =8>  fF-gM0+4  #2( #3 : ?(, ;01 ;8+4 FhA i[I J1:
fF-gM0+4 #B #L #j#V c %*#k#8#&%[(#V !O#& %l MC+4 -*#m#k #d#V -N -U( #Z%+4 #/#' (# -̂n%<#W F-V 789: ;<81 ;8+4 =8> fF-gM0+4 F-nM+4 %*#W #S #o#V  DN( #$#p (^<-V -O#& %l #C-W
%7 !q f)!I %̀ #A( #r : !? %@!k#' #: -O#& %l MC+4 F-V #2( #3 H-sM+4 #N( #$Mm+4 (#^%<-V !B #L %j#' #" #$ #t M7!X -O#& %l MC+4 #u#8#V 789: ;<81 ;8+4 =8> . . .

Dari Anas bin Malik berkata, “Suatu saat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam di
tempat salah seorang istrinya maka salah seorang istri beliau (yang lain) mengirim
sepiring makanan. Maka istri beliau yang beliau sedang dirumahnyapun memukul
tangan pembantu sehingga jatuhlah piring dan pecah (sehingga makanan



berhamburan). Lalu Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengumpulkan pecahan
piring tersebut dan mengumpulkan makanan yang tadinya di piring, beliau
berkata, “Ibu kalian cemburu….” (HR Al-Bukhari V/2003 no 4927)

Lihatlah…Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sama sekali tidak marah akibat
perbuatan istrinya yang menyebabkan pecahnya piring…beliau tidak berkata,
“Lihatlah..makanan berhamburan…!!!, ayo kumpulkan makanan yang berhamburan
ini…!!!, ini adalah perbuatan mubadzir…!!!”.

Akan tetapi beliau mendiamkan hal tersebut….bahkan beliaulah –dengan
tawadhu’nya- yang langsung mengumpulkan pecahan piring dan mengumpulkan
makanan yang berhamburan…padahal di samping beliau ada pembantu…!!!

Tidak cukup sampai di situ saja..bahkan  beliau memberi udzur (alasan) untuk
membela sikap istri beliau tersebut agar tidak dicela, beliau berkata, “Ibu kalian
cemburu…”…!!!

Beliau menghadapi persamalahan rumah tangganya dengan tenang dan bijak,
bagaimanapun beratnya permasalahan tersebut. Beliau bisa menenangkan istri-istri
beliau jika timbul kecemburuan diantara mereka, padahal istri-istri beliau sembilan.
Sebagian suami yang tidak bisa mengatasi permasalahan istri-istrinya dengan
tenang, padahal istrinya hanya dua, apalagi empat???. Bahkan sebagian suami tidak
mampu mengatasi permasalahan rumah tangganya dengan tenang dan bijaksana
padahal istrinya hanya satu…???!!.

Berkata Ibnu Hajar, “Perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam “Ibu kalian
cemburu” adalah udzur dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (buat istrinya yang
menyebabkan pecahnya piring) agar sikap istrinya tersebut tidak dicela, akan tetapi
sikap tersebut biasa terjadi diantara seorang istri dengan madunya karena cemburu.
Rasa cemburu itu memang merupakan tabiat yang terdapat dalam diri (wanita)
yang tidak mungkin untuk ditolak”. (Fathul Bari V/126)

Ibnu Hajar juga berkata, “Mereka (para pensyarah hadits ini) berkata bahwasanya
pada hadits ini ada isyarat untuk tidak menghukum wanita yang cemburu karena
sikap kekeliruan yang timbul darinya. Karena ia tatkala cemburu akalnya tertutup
karena marah yang sangat yang dikobarkan oleh rasa cemburu. Abu Ya’la telah
mengeluarkan hadits dengan sanad yang tidak mengapa (hasan) dari Aisyah secara
marfu’ !"#$ %&#' %( )* +),- #.%/- #0#1 %2#' !3 )4%5!6 #7 #8- #3%9 #:%/- ;<#' “Wanita yang cemburu tidak bisa
membedakan antara bagian bawah lembah dan bagian atasnya”… dan dari Ibnu



Mas’ud –dia menyandarkannya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam- !"!# !$ %&'()
*+,-./
!0 %1 ,2!3 %&!( !45 !$ 67%/,8 .9 !1!: !; ,7

!
<!= .>5 !?@8() A!' !B !C !1,- !D,() “Allah menetapkan rasa cemburu pada para

wanita, maka barangsiapa yang sabar terhadap mereka maka baginya pahala orang
mati syahid”. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan Al-Bazzar
mengisyaratkan akan sahihnya hadits ini. Para perawinya tsiqoh (terpercaya) hanya
saja para ulama memperselisihkan (kredibilitas) perawi ‘Ubaid bin As-Sobbah”.
(Fathul Bari IX/325)
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Dari Anas bin Malik berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatangi
Khoibar, tatkala Allah memenangkan beliau untuk membuka benteng (menguasai)
Khoibar disebutkan kepada beliau tentang cantiknya Sofiah bin Huyai bin Akhthob
dan suami Shofiah telah tewas dan tatkala itu Sofiyah masih pengantin baru. Maka
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun memilihnya untuk menjadi istrinya.
Lalu keluarlah kami menuju kota Madinah... Anas berkata, “Aku melihat Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam mempersiapkan kelambu di atas onta untuk Sofiyah
lalu beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam duduk di dekat onta lalu meletakan lutut
beliau, lalu Sofiyah menginjakkan kakinya di atas lutut beliau untuk naik di atas
onta…”. (HR Al-Bukhari II/778 no 2120, III/1059 no 2736)

Lihatlah…Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melakukan demikian (tawadhu’ pada
istri beliau) dihadapan banyak orang (para sahabat)…!!!, kenapa…???, agar para
sahabat meneladaninya…agar kita meneladaninya…!!
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Dari Aisyah berkata, “Orang-orang Habasyah (Ethiopia) masuk kedalam masjid
bermain, maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada, “Wahai yang
kemerah-merahan (maksudnya adalah Aisyah)[3], apakah engkau ingin melihat



mereka?”, aku berkata, “Iya”. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu berdiri di
pintu lalu aku mendatanginya dan aku letakkan daguku di atas pundaknya dan
aku sandarkan wajahku di pipinya…Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
berkata, “Sudah cukup (engkau melihat mereka bermain)”, aku berkata, “Wahai
Rasulullah, jangan terburu-buru”, lalu beliau (tetap) berdiri untukku (agar aku bisa
terus melihat mereka. Kemudian ia berkata, “Sudah cukup”, aku berkata, “Wahai
Rasulullah, jangan terburu-buru”. Aisyah berkata, “Aku tidak ingin terus melihat
mereka bermain, akan tetapi aku ingin para wanita tahu bagaimana kedudukan
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di sisiku dan kedudukanku di sisi
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam” (HR Al-Bukhari V/2006 no 4938, Muslim
II/608 no 892, An-Nasai no 1594 (Al-Kubro V/307 no 8951 dan ini adalah lafal di
Sunan An-Nasa’i Al-Kubro)

Lihatlah bagaimana tawadhu’nya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk berdiri
menemani Aisyah menyaksikan permainan orang-orang Habasyah, bahkan beliau
terus berdiri hingga memenuhi keinginan Aisyah sebagaimana perkataan Aisyah
dalam riwayat yang lain, “Hingga akulah yang bosan (melihat permainan mereka)”.
(HR Al-Bukhari V/2006 no 4938)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak segan-segan memberikan waktunya
kepada istrinya untuk memenuhi keinginan istrinya karena beliau adalah orang
yang paling lembut kepada istri-istri dalam segala hal selama masih dalam parkara-
perkara yang mubah (dibolehkan).

Renungkanlah kisah yang dituturkan oleh Aisyah..
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Kami keluar bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pada sebagian safar
beliau (yaitu tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam beserta para
sahabatnya berangkat berperang melawan kaum yahudi kabilah bani
Mushtholiq[4]) , hingga tatkala kami sampai di Al-Baidaa’ di Dzatuljaisy kalung



milikku terputus maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pun berhenti untuk
mencari kalung tersebut, dan orang-orang yang beserta beliaupun ikut terhenti,
padahal mereka tatkala itu tidak dalam keadaan bersuci. Maka orang-orangpun
pada berdatangan menemui Abu Bakar As-Shiddiq dan berkata, “Tidakkah engkau
lihat apa yang telah diperbuat Aisyah, ia menyebabkan Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam dan orang-orang berhenti padahal mereka tidak dalam keadaan
bersuci”. Maka Abu Bakar menemuiku dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
sedang berbaring meletakan kepalanya di atas pahaku dan beliau telah tertidur.
Lalu ia berkata, “Engkau telah menyebabkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam berhenti padahal orang-orang dalam keadaan tidak bersuci dan mereka
tidak memiliki air”. Aisyah berkata, “Maka Abu Bakar mencelaku dan berkata
dengan perkataannya lalu ia memukul pinggangku dengan tangannya. Dan
tidaklah mencegahku untuk bergerak (karena kesakitan) kecuali karena Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam yang sedang tidur di atas pahaku. Lalu Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam bangun tatkala subuh dalam keadaan tidak bersuci
lalu Allah turunkan ayat tayammum {! "# $% &%'(')'*} (Bertayammumlah..). Berkata Usaid bin
Al-Hudhoir, “Ini bukanlah awal barokah kalian wahai keluarga Abu Bakar”. Aisyah
berkata, “Lalu kami mengutus unta yang tadinya aku naik di atasnya maka kami
mendapati ternyata kalung (yang hilang) terdapat di bawah unta tersebut”. (HR Al-
Bukhari I/127 no 327)

Lihatlah bagaimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberhentikan
pasukan perangnya yang sedang berangkat untuk menyerang orang-orang Yahudi
hanya untuk mencari kalung Aisyah yang jatuh..!!!.

Bahkan Rasulullah memerintahkan sebagian sahabatnya yang dipimpin oleh Usaid
bin Al-Hudhoir untuk mencari kalung tersebut[5]. Bahkan disebutkan bahwa
kalung Aisyah yang hilang nilainya murah, ada yang mengatakan nilainya hanya
dua belas dirham…!!![6] Apalagi di tengah malam dan para sahabat dalam keadaan
tidak bersuci...!!!, apalagi mereka tidak membawa air…!!!.

Ini semua menunjukan bagaimana perhatian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam dan tawadhu’ beliau kepada istri-istri beliau.

Yang sungguh sangat disayangkan sebagian suami sangat pelit terhadap istrinya…
bukan hanya pelit terhadap hartanya, bahkan pelit terhadap waktunya…seakan-
akan waktunya sangat berharga tidak pantas untuk dihabiskan bersama istrinya.
Sebagian suami sangat tidak sabar untuk menemani istrinya belanja…!!!



Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menyenangkan hati istri-istrinya

Termasuk perkara yang menguatkan tali kasih sayang diantara dua sejoli adalah
variasi dalam cara bermuamalah dengan istri. Dan tidak diragukan lagi bahwa
diantara cara mu’amalah yang memiliki pengaruh yang sangat kuat adalah
berusaha untuk menyenangkan hati istri. Menyenangkan hati orang lain secara
umum merupakan ibadah, apalagi menyenangkan hati seorang istri secara khusus
yang telah banyak berjasa kepada suaminya. Dialah yang telah bersusah payah
mengurus kebutuhan-kebutuhan suaminya, dialah yang mengurus anak-anak, dan
pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang tidak diragukan lagi akan besarnya jasa
seorang istri bagi suaminya. Tidak ada salahnya jika seorang suami memberikan
hadiah “yang agak bernilai” untuk istrinya…, jika ia memang tidak mampu untuk
melakukan demikian maka senangkanlah hati istrinya dengan cara-cara yang
lain…, bahkan dengan perkataan yang baik terkadang lebih bermakna dari pada
harta yang banyak.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,  !"#$ #% #& '"#()*+,-. '" #/01 #23-. #4 “Perkataan yang
baik adalah sedekah”. (HR Al-Bukhari III/1090 no 2827, Muslim II/699 no 1009)

Syaikh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa perbuatan atau perkataan yang asalnya
mubah namun jika diniatkan untuk menyenangkan hati orang lain maka akan
bernilai ibadah. (Al-Qoulul Mufiid (Bab tentang  5#-, tatkala beliau menjelaskan
tentang hadits Abu Huroiroh #6 '7#89#: ; #< =#1 #> 3?0@ 3A0....))

Diantara dalil yang menunjukan bahwa membuat istri senang dan tertawa
merupakan perkara yang disunnahkan dan dituntut dalam syari’at adalah
perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Jabir tatkala Jabir baru
menikah

#6'2 0A; #B'C #4 ;#D '2 0A; #B'C #4 #6'( 0>#E'C #4 ;#D'( 0>#E'C !"#: 0F; #G +E#D#H

“Kenapa engkau tidak menikahi yang  masih gadis sehingga engkau bisa bermain
dengannya dan ia bermain denganmu (saling cumbu-cumbuan), engkau
membuatnya tertawa dan ia membuatmu tertawa?”( HR Al-Bukhari 5/2053,
Muslim 2/1087, Abu Dawud 2/220, An-Nasai di Al-Kubro 3/265, dan Al-Mujtaba
6/61)



Diantara contoh sikap Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menyenangkan hati
istri-istri beliau adalah sebagai berikut
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Dari Aisyah bahwasanya ia pernah bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam bersafar, dan tatkala itu ia masih gadis remaja (Aisyah berkata, “Aku tidak
gemuk), maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada para sahabatnya,
“Pergilah ke depan”, lalu merekapun maju ke depan. Kemudian beliau berkata,
“Kemarilah (Aisyah) kita berlomba (lari)”, maka akupun berlomba dengannya dan
aku mengalahkannya. Tatkala di kemudian hari aku bersafar bersama beliau lalu
beliau berkata kepada para sahabatnya, “Pergilah maju ke depan”, kemudian ia
berkata, “Kemarilah (Aisyah) kita berlomba (lari)”, dan aku telah lupa perlombaan
yang dulu dan tatkala itu aku sudah gemuk. Maka akupun berkata, “Bagaimana
aku bisa mengalahkanmu wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sedangkan
kondisiku sekarang seperti ini?”. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata,
“Engkau akan berlomba denganku”, maka akupun berlomba dengannya lalu
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendahuluiku, kemudian beliaupun
tertawa dan berkata, “Ini untuk kekalahanku yang dulu” (Syaikh Al-Albani berkata,
“Dikeluarkan oleh Al-Humaidi di Musnadnya, Abu Dawud, An-Nasai, At-Thobroni
dan isnadnya shahih sebagaimana perkataan Al-Iroqi dalam takhrij Al-Ihya’”
(Adabuz Zifaf hal 204))

Hadits ini jelas menunjukan akhlak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang
mulia dan sikap lembut beliau kepada istri beliau. Bahkan beliau tidak segan-segan
untuk mencandai istrinya di hadapan para sahabatnya. Kalau kita perhatikan hadits
ini jelas bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berlomba dengan Aisyah di
awal kali bukanlah untuk kemenangan akan tetapi jelas untuk menyenangkan hati
Aisyah. Kemudian setelah waktu yang lama setelah Aisyah gemuk beliau untuk
kedua kalinya mengajak Aisyah berlomba untuk menyenangkan hati Aisyah, dan
lomba yang kedua kali ini lebih terasa pengaruhnya dalam menyenangkan hati
Aisyah.

Contoh yang lain
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Dari Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadaku,
“Sesungguhnya aku tahu jika engkau sedang ridho kepadaku dan jika engkau
sedang marah kepadaku”. Aku berkata, “Dari mana engkau tahu hal itu?”, beliau
berkata, “Adapun jika engkau ridho kepadaku maka engkau berkata “Demi Robnya
Muhammad”, dan jika engkau sedang marah maka engkau berkata, “Demi Robnya
Ibrahim”!!. Aku berkata, “Benar, demi Allah wahai Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam aku tidak menghajr (marah) kecuali hanya kepada namamu”. (HR Al-
Bukhari V/2004 no 4930 dan Muslim IV/1890 no 2439)

Hadits ini menunjukan bagaimana cara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
memberi nasehat dan arahan kepada istrinya, dimana beliau ingin agar Aisyah
merasa bahwa ia tahu kapan Aisyah marah kepadanya dan kapan ridho
kepadanya. Beliau menyampaikan hal ini kepada Aisyah tatkala Aisyah dalam
keadaan tenang, beliau menunjukan kepada Aisyah bahwasanya beliau sangat
sayang dan memperhatikan Aisyah bahkan tatkala Aisyah sedang marah
kepadanya. Kemudian beliau menyampaikan hal ini dengan metode canda yang
membuat Aisyah senang dan menjawab Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
dengan penuh adab yang disertai dengan canda juga “Benar, demi Allah wahai
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam aku tidak menghajr (marah) kecuali hanya
kepada namamu”
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Suami Sejati ( bag 5) "Rasulullah shallallahu ʻalaihi wa sallam
Berbuat Adil Terhadap Istri-Istri Beliau"

Allah yang Maha Bijak dan Maha Lebih Mengetahui
kemaslahatan para hamba ciptaanNya dari para hamba itu
sendiri telah membuat syari’at bolehnya berpoligami.

Syaikh Muhammad Al-Amiin Asy-Syingqithy berkata:

“Diantara petunjuk Al-Qur’an yang lurus adalah dibolehkannya
berpoligami hingga empat istri dan bahwasanya seorang suami
jika kawatir tidak mampu berbuat adil diantara istri-istrinya
maka wajib baginya untuk bermonogami atau menggauli budak-

budak wanitanya sebagaimana firman Allah
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Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. 4:3)

Dan tidak diragukan lagi bahwasanya jalan yang terlurus dan yang teradil adalah bolehnya berpoligami
karena perkara-perkara yang nampak yang diketahui oleh seluruh orang yang berakal.

Diantara perkara-perkara tersebut adalah:

1.      Satu orang wanita mengalami haid, sakit, nifas, dan perkara-perkara yang lainnya yang
menghalanginya untuk bisa menjalankan kewajiban rumah tangganya yang terkhusus (yaitu jimak dengan
sauminya). Adapun lelaki maka selalu siap untuk menjadi sebab bertambahnya umat (siap untuk aktifitas
biologis). Jika ia terhalang dari menjimaki sang wanita dikarenakan udzur-udzurnya maka
produkitifitasnya akan tersia-siakan tanpa dosa.

2.      Allah menjadikan kebiasaan yang berlaku yaitu para lelaki lebih sedikit jumlahnya dibandingkan
para wanita di seluruh penjuru dunia. Dan para lelaki lebih banyak terjun dalam perkara-perkara yang
bisa menyebabkan kematian dalam seluruh sisi kehidupan. Jika para lelaki hanya bermonogami maka
akan terlalu banyak para wanita yang terhalang dari pernikahan sehingga mereka akhirnya terjerumus
dalam perbuatan-perbuatan keji. Maka berpaling dari petunjuk Al-Qur’an dalam permasalahan ini
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merupakan sebab terbesar hilangnya akhlak bahkan terperosok hingga sampai pada derajat binatang
dimana mereka para wanita tidak terlindungi dan tidak terpelihara di atas kemuliaan dan kehormatan
serta akhlak yang mulia. Sungguh maha suci Allah Yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui.
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(Inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang
diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, (QS. 11:1)

3.      Seluruh wanita (kondisinya) siap untuk dinikahi, adapun para lelaki banyak diantara mereka yang
tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari
pernikahan karena miskinnya mereka. Maka yang siap menikah dari kaum lelaki lebih sedikit dari yang
siap menikah dari kaum wanita, karena wanita tidak ada penghalangnya (untuk menikah), berbeda dengan
lelaki yang terhalangi untuk menikah karena kemiskinannya dan tidak adanya kemampuan untuk
memenuhi kewajiban-kewajiban setelah proses pernikahan. Jika para lelaki hanya bermonogami maka
akan banyak para wanita yang siap untuk menikah yang akan tersia-siakan, dan juga karena tidak adanya
para lelaki yang siap untuk menikah. Maka hal ini merupakan sebab hilangnya kemuliaan dan
tersebarnya keburukan dan terporosnya akhlak serta hilangnya pondasi kemanusiaan sebagaimana
kenyataan yang nampak dengan jelas.” (Adhwaaul Bayaan III/22 (Tafsir surat Al-Israa’ ayat 9))

Beliau juga berkata,

“Adapun yang disangkakan oleh sebagian orang-orang kafir yang merupakan musuh-musuh Islam
bahwasanya poligami melazimkan selalu timbulnya permusuhan dan percekcokan yang mengantarkan
kepada rusaknya kehidupan (kekeluargaan). Hal ini karena kapan saja ia membuat salah seorang istrinya
ridho dan senang maka istrinya yang lain akan marah, maka ia akan selalu berada diantara dua
kemarahan (kalau tidak dimarahi oleh istri yang pertama maka akan dimarahi oleh istri yang kedua-pen),
oleh karenanya poligami bukanlah sikap yang bijak.

Perkataan mereka ini merupakan perkataan yang batil yang sangat nampak kebatilannya bagi setiap orang
yang berakal, karena permusuhan dan percekcokan antara anggota keluarga tidak akan bisa hilang. Akan
terjadi antara seorang pria dan ibunya, atau antara ia dan ayahnya, atau antara dia dan anak-anaknya,
atau antara dia dan istrinya satu-satunya. Ini merupakan perkara yang biasa, dan sangat tidak berpengaruh
jika dibandingkan dengan kemaslahatan yang besar yang diperoleh dengan adanya poligami seperti
terpelihara dan terjaganya para wanita, kemudahan pernikahan bagi seluruh wanita, banyaknya jumlah
umat untuk bisa menghadapi musuh-musuh Islam. Karena kemaslahatan yang besar lebih didahulukan
untuk diperoleh daripada menolak kemudhorotan yang kecil.

Jika sendainya percekcokan yang dipersangkakan timbul akibat poligami itu merupakan suatu mafsadah
atau sakit hati istri yang pertama karena istri yang kedua merupakan suatu mafsadah maka tetap akan
didahulukan kemaslahatan-kemasalatan yang besar yang telah kami jelaskan. Hal ini merupakan perkara
yang sudah dimaklumi dalam ilmu ushul fiqh...”[1]
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Beliau juga berkata, “Al-Qur’an membolehkan poligami demi kemaslahatan wanita sehingga tidak
terhalangi dari pernikahan, dan untuk kemaslahatan pria agar produktifitasnya tidak tersia-siakan tatkala
sang wanita memiliki udzur (sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya untuk memenuhi kebutuan
biologis suaminya-pen), serta demi kemaslahatan umat agar semakin banyak jumlahnya sehingga
memungkinkan untuk menghadapi musuh mereka agar kalimat Allah yang tertinggi. Ini merupakan
syari’at dari Allah Yang Maha Bijak dan Maha Mengetahui. Tidak ada yang mencela syari’at ini kecuali
orang yang telah dibutakan hatinya dengan bertumpuk-tumpuk kegelapan kekafiran. Dan pembatasan
poligami hanya sampai empat istri merupakan pembatasan dari Allah Yang Maha Bijak dan Maha
Mengetahui. Pembatasan ini merupakan perkara yang tengah-tengah antara jumlah istri yang sedikit
(monogami) yang mengakibatkan tersia-siakannya produktifitas para lelaki dan antara jumlah istri yang
banyak (yang lebih dari empat atau tanpa batas-pen) yang biasanya seorang lelaki tidak mampu untuk
menegakkan perkara-perkara yang merupakan konsekuensi dari pernikahan bagi seluruh istri-istrinya”.
(Adhwaaul Bayaan III/24 (Tafsir surat Al-Israa’ ayat 9))

Namun kenyataan yang menyedihkan yang terjadi di masyarakat, ada sebagian orang yang begitu
bersemangat untuk berta’addud (berpoligami) dengan menggembar-gemborkan bahwa niatnya adalah
untuk menjalankan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Sebagian mereka bahkan ada yang terus
terang menyatakan bahwa niat mereka berpoligami adalah untuk menyelamatkan sebagian wanita yang
mungkin “kesulitan” mencari suami apalagi di zaman sekarang ini yang jumlah para wanita berlipat
ganda dibanding jumlah para lelaki. Sungguh ini merupakan niat mulia yang harus dimasyarakatkan
sehingga masyarkat tidak “pobi” atau merasa tabu dengan sunnah Nabi mereka[2]. Namun yang
menyedihkan mereka tidak memperhatikan hukum-hukum yang berkaitan dengan poligami sebagaimana
yang telah digariskan oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Diantara mereka ada yang hanya
bermodal semangat namun tidak dilandasi dengan ilmu, akhirnya yang terjadi poligami tersebut berakhir
dengan perceraian, kalau tidak maka akan berakhir dengan percekcokan keluarga…yang semua ini
mayoritasnya akibat tidak diterapkan keadilan dalam menyikapi para istri.

Marilah kita perhatikan bagaimana syari’at begitu memperhatikan masalah keadilan diantara para istri.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersikap adil diantara istri-istrinya, baik dalam nafkah maupun
dalam pembagian jatah giliran nginap. Telah lalu tuturan Aisyah…
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Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mendahulukan sebagaian kami di atas
sebagian yang lain dalam hal jatah menginap diantara kami (istri-istri beliau), dan beliau selalu
mengelilingi kami seluruhnya (satu persatu) kecuali sangat jarang sekali beliau tidak melakukan
demikian. Maka beliau pun mendekati (mencium dan mencumbui) setiap wanita tanpa menjimaknya
hingga sampai pada wanita yang merupakan jatah menginapnya, lalu beliau menginap ditempat wanita
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tersebut”. (HR Abu Dawud no 2135, Al-Hakim di Al-Mustadrok no 2760, Ahmad VI/107. Dihasankan
oleh Syaikh Al-Albani (Ash-Shahihah no 1479))

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam berbuat adil (diantara istri-
istrinya) sampai-sampai pada pembagian ciuman. (Al-Mughni VII/235)

Allah berfirman
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Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.
Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. 4:3)

Maksudnya yaitu, “Apabila kalian takut tidak berbuat adil dalam pembagian (jatah gilir nginap) dan
nafkah jika menikahi dua atau tiga atau empat maka nikahlah seorang wanita saja...dan hanyalah
ditakutkan jika ditinggalkan suatu perkara yang wajib, maka hal ini menunjukan bahwa berbuat adil
diantara para istri baik dalam pembagian jatah giliran nginap maupun nafkah hukumnya adalah wajib.
Hal ini diisyaratkan pada akhir ayat ((Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat
aniaya)). Dan aniaya hukumnya adalah haram.” (Bada’i’ As-Shonai’ II/332)

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda’
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“Barangsiapa yang memiliki dua istri kemudian ia condong kepada salah satunya maka ia akan datang
pada hari kiamat dalam keadaan tubuhnya miring”. (HR Abu Dawud no 2123 dan At-Thirmidzi no 1141
dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani)

Berkata Al-‘Aini, “Dan balasan sesuai dengan perbuatan, tatkala seseorang tidak berbuat adil atau
berpaling dari kebenaran menuju aniaya dan kecondongan maka adzabnya pada hari kiamat ia datang
pada hari kiamat di hadapan seluruh orang dalam keadaan setengah tubuhnya miring”. (Umdatul Qori’
XX/199)

Adapun masalah batin maka ini berada diluar kekuasaan manusia oleh karena itu jika seorang suami lebih
mencintai salah seorang istrinya daripada yang lainnya maka tidak mengapa yang penting dalam masalah
yang dzohir ia berbuat adil diantara mereka.
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Dari Aisyah bahwsanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membagi antara istri-istrinya dengan adil lalu
ia berkata, “Ya Allah inilah pembagianku pada perkara yang aku bisa maka janganlah engkau
mencelaku pada perkara yang engkau miliki dan tidak aku miliki (yaitu hatinya)” ( HR Abu Dawud no
2134, At-Thirmidzi no 1140, An-Nasai no 3943, dan Ibnu Majah no 1971. Syaikh Abdul Muhsin Al-
Abbad berkata, “Isnadnya shahih dan seluruh perawinya tsiqoh dan Syaikh Al-Albani menyatakan bahwa
sanadnya adalah jayyid di Misykaat (komentar beliau terhadap Misykat)  namun beliau melemahkan
hadits ini di Al-Irwa’, beliau menjelaskan bahwa hadits ini datang melalui jalan Hammad bin Salamah
(secara musnad) namun telah datang dari riwayat Hammad bin Zaid dan Isma’il bin ‘Ulaiyah secara
mursal, dan kedua orang ini lebih didahulukan (lebih tsiqoh) daripada Hammad bin Salamah maka
hukum hadits ini adalah mursal….Akan tetapi jika terjadi pertentangan antara irsal dan washl (sambung)
dan washl tersebut datang dari rawi yang tsiqoh maka tambahannya tersebut diterima…”.  (Syarh Abu
Dawud kaset no 161). Syaikh Al-Abbad juga berkata, “Bagaimanapun juga (kedudukan hadits ini) namun
maknanya benar”)

Yaitu rasa cinta yang terdapat pada hati, yang lebih condong kepada salah satu istri daripada yang lain,
inilah yang seseorang tidak mampu untuk berbuat adil

Oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lebih mencintai Aisyah daripada istri-istrinya
yang lain. ‘Amr bin Al-‘Ash radhiyallahu ‘anhu berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam
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“Siapakah yang paling engkau cintai?”, beliau berkata, “Aisyah”. Kemudian aku berkata, “Dari
kalangan lelaki?”, beliau berkata, “Ayahnya”, kemudian aku berkata, “Kemudian siapa?” ia berkata,
“Umar bin Al-Khotthob”, kemudian beliau menyebut beberapa orang.” (HR Al-Bukhari III/1139 no
3462,  IV/1584 no 4100 dan Muslim IV/1856 no 2384)

Bahkan kecintaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Aisyah lebih daripada istri-istrinya
yang lain diketahui oleh Umar bin Al-Khotthob radhiyallahu ‘anhu. (Lihat HR Al-Bukhari V/2001 no
4920). Bahkan hal ini juga diketahui oleh para sahabat yang lain dan lebih-lebih lagi diketahui oleh istri-
istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lain, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah

&8 /A4Q $' &R# $S&T 45&G# $Q $U $E $6$? $Q KV4B 45 $WX1 4, /Y &Z/01 $U 4[ $\ /A $Q $U 4E(I&] $̂ $U 4E $_/] $M $U 4E $F&G# $7 &̀ /I&+ a, /Y &Z$+ b &2/I$3 /Y &M (24c <?QU `I?7 `?01 d?^ &̀ ?01 &8 /A4Q $' $R# $S&T (e$B
#$f$g &)/f4g /e$B 4)/g &54g aE(g &)$@ /<&@ &) $M$B $)/O &7 />$T# $c 1 $h&i$+ b$E $F&G# $7 <?QU `I?7 `?01 d?^ &̀ ?01 &8 /A4Q $' (L 4M 1 /A 46&? $7 /)$9 $e /A 46&? /S 46/01 $e# $c $U b<?QU `I?7 `?01 d?^ &̀ ?01
&8 /A4Q $' d$0&J &E(g &)$f/01 4L &M# $̂  $j $*$3 $E $F&G# $7 &>/I$3 k&+ <?QU `I?7 `?01 d?^ &̀ ?01 48 /A4Q $' $e# $c 1 $h&J d(l $M #$@ $5 (W$B <?QU `I?7 `?01 d?^ &̀ ?01 &8 /A4Q $' d$0&J
/e$B $\1 $'$B /2 $; 48 /A4C$I$+ $N#(O01 4<D? $m4g <?QU `I?7 `?01 d?^ &̀ ?01 $8 /A4Q $' k&6D? $c #$f$0 $2/?4C$+ $E $6$? $Q DV4B 4, /Y &M $<(? $m$+ b$E $F&G# $7 &>/I$3 k&+ <?QU `I?7 `?01 d?^ &̀ ?01
#$f$O/0$n $S$+ #!o/I $p #$f$0 /q4C$g /<$?$+ #$f$0 $2/?49 # $6&3 $E $6$? $Q KV4B 4`/l (6(? $m$+ &̀ &G# $S&T &r /A4I43 /2 &; $e# $c 4j/I $M &̀ /I$0&J #$@ &)/f4I/?$+ !E(g &)$@ <?QU `I?7 `?01 d?^ &̀ ?01 &8 /A4Q $' d$0&J $P &)/f4g
d(l $M &̀ /I &6D? $c #$f$0 $2/?4C$+ #!o/I $p k&0 $8#$9 # $; />$0#$C$+ #$f$O/0$n $S$+ #!o/I $p #$f$0 /q4C$g /<$?$+ # !s/g$B #$f/I$0&J $'1 $\ $2/I &M 4`/l $6(? $m$+ />$0#$9 &̀ /I &6D? $m$+ #$f$0 $2/?4C$+ #!o/I $p k&0 $8#$9 # $; />$0#$C$+
$t1 $h$B /2 &; &̀ ?01 d$0&J 4, /A4u$B />$0#$C$+ />$0#$9 $E $F&G# $7 ("&J v[$B $5 /;1 &, /A$= k&+ #$T$B $U k&O&u/n$g /<$0 $k /M $A/01 (e&i$+ $E $F&G# $7 k&+ k&O/g &h /w4u $" #$f$0 $8#$C$+ 4`/l $6(? $m$+ #$f/I$0&J $'1 $)$+ &H $6D? $m4g



11/06/28 11:11Suami Sejati ( bag 5) "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam Berbuat Adil Terhadap Istri-Istri Beliau"

Page 6 of 12http://firanda.com/index.php/artikel/keluarga/122-suami-sejati-bag-5-…hallallahu-alaihi-wa-sallam-berbuat-adil-terhadap-istri-istri-beliau

!" !#$ !%&' ()&* +, -.+/!0 1234 5627 5289 :2; &5289 &, -.+3 !< :!8&* -=!2 &3 -<+>!? 1234 5627 5289 :2; &5289 &, -.+3 !< !=-@&A !B !C &D$!? !) -. !7!E (F+G('&* (1+H &5289 !, -.+3 !< $!I
&"9 !J!' $ !K)  !F-2+/!? (F+G-0 !J!L -M!>!? (F&G-6!8&* -= !N !O !J!? ( &P &Q!R :SL &T!>!?) :!2!A -=!8$!U V WX &T+Y $ !K !F-6SL &Z+0 ![!Y B(6!@+A $!I !,$!/!? +5-\ !C(2 !]!? Ĵ -]!A _&A!Y &=-@&A _&? !, -̀ !N-89 !5289 !a!' -̀ &b-@+I
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“Istri-istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam terbagi menjadi dua kelompok[3], kelompok pertama yaitu
Aisyah, Hafshoh, Sofiyah, dan Saudah. Adapun kelompok kedua adalah Ummu Salamah dan istri-istri
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang lainnya.

Kaum muslimin telah mengetahui kecintaan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepada Aisyah,
maka jika salah seorang diantara mereka memiliki hadiah yang hendak ia hadiahkan kepada Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam maka ia mengakhirkan pemberian hadiah tersebut. Hingga tatkala Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam menginap di rumah Aisyah maka sang pemiliki hadiahpun mengirim hadiah
tersebut untuk Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di rumah Aisyah.

Kelompok Ummu Salamah berkata kepada Ummu Salamah, “Sampaikan kepada Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam agar ia menyampaikan kepada orang-orang, “Barangsiapa yang hendak memberi hadiah
maka hendaknya ia memberikannya kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dimana saja
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berada di rumah-rumah para istri beliau”. Maka Ummu
Salamahpun menyampaikan hal ini kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam namun Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam sama sekali tidak mengucapkan apa-apa. Mereka (para istri yang lain)
bertanya kepada Ummu Salamah dan ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak
mengucapkan seuautupun kepadaku”. Mereka berkata kepadanya, “Sampaikanlah kepadanya!!”. Maka
Ummu Salamah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tatkala Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam mendatanginya, namun Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap tidak
mengucapkan sesuatupun kepadanya. Merekapun bertanya kepadanya dan ia berkata, “Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak mengucapkan seuautupun kepadaku”. Mereka berkata kepadanya,
“Sampaikanlah kepadanya hingga ia berbicara kepadamu!!”. Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam pun mendatanginya dan Ummu Salamah menyampaikan hal itu kepada Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam, lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadanya, “Janganlah engkau
menggangguku tentang Aisyah !!, sesungguhnya tidaklah wahyu turun kepadaku dan aku sedang berada
dalam kain bersama seorang wanitapun kecuali Aisyah”. Ummu Salamah berkata, “Aku bertaubat kepada
Allah dari mengganggumu ya Rasulullah”.

Kemudian merekapun memanggil Fathimah putri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu iapun diutus
kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Ia berkata, “Sesungguhnya istri-istrimu memintamu
dengan nama Alalah  untuk berbuat adil dalam menyikapi putri Abu Bakar”. Maka Fathimah pun
menyampaikan hal itu kepada Rasulullah dan Rasulullah berkata, “Wahai putriku tidakkah engkau
mencintai apa yang aku cintai?”, Fathimah berkata, “Tentu”. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
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berkata, “Maka cintailah wanita ini (Aisyah)!” Maka Fathimahpun kembali kepada para istri Rasulullah
(yang mengutusnya) lalu mengabarkan kepada mereka. Mereka berkata ((“Menurut kami engkau tidak
memuaskan kami sama sekali, kembalilah kepada Rasulullah dan katakanlah kepadanya bahwa istri-
istrimu mengnginkan engkau berbuat adil dalam menyikapi putri Abu Quhafah”)). Namun Fathimah
enggan untuk kembali ((ia berkata, “Demi Allah aku tidak akan berbicara kepada Nabi shallallahu ‘alaihi
wa sallam tentang Aisyah”)). Merekapun mengutus Zainab binti Jahsy, lalu Zainabpun berbicara dengan
keras dan berkata, “Sesungguhnya istri-istrimu memintamu dengan nama Alalah  untuk berbuat adil
dalam menyikapi putri Abu Quhafah”. Ia mengangkat suaranya hingga menyebut kejelekan Aisyah dan
Aisyah sedang dalam keadaan duduk. Iapun mencela Aisyah hingga Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam memandang kepada Aisyah apakah Aisyah akan berbicara?. Maka Aisyahpun berbicara
membantah Zainab dan akhirnya menjadikan Zainab terdiam. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam memandang kepada Aisyah dan berkata, “Dia adalah putri Abu Bakar”. (HR Al-Bukhari II/911
no 2442 dan Muslim IV/1891 no 2442. Dan lafal yang terdapat dalam kurung adalah riwayat Muslim)

Berkata An-Nawawi, “Perkataan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam “Dia adalah putri Abu Bakar”
maknanya adalah isyarat akan sempurnanya pemahaman Aisyah dan pandangannya yang bagus” (Al-
Minhaj XV/207)

Berkata An-Nawawi. “Makna perkataan  “Istri-istrimu memintamu untuk berbuat adil dalam menyikapi
putri Abu Quhafah (Aisyah)” yaitu bahwasanya para istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam meminta
kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam agar beliau berbuat adil diantara mereka dalam hal rasa
cinta yang ada di hati. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berbuat adil diantara mereka dalam hal
sikap perbuatan, giliran menginap, dan yang semisalnya, adapun rasa cinta di hati maka beliau lebih
mencintai Aisyah daripada yang lainnya.” (Al-Minhaj XV/205)

Diantara dalil bahwasanya Aisyah adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam bahwa tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sakit parah beliau meminta idzin kepada
istri-istrinya yang lain untuk menginap di tempat Aisyah yang kemudian akhirnya beliau meninggal di
pangkuan Aisyah.
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Aisyah berkata, “Bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tatkala sakit yang menyebabkan
beliau mati beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam selalu bertanya, “Saya besok menginap di mana?, saya
besok menginap di tempat siapa?” yaitu beliau ingin menginap di tempat Aisyah. Maka istri-istri
beliaupun mengidzinkan beliau untuk menginap di mana saja beliau kehendaki. Maka beliaupun
menginap di rumah Aisyah hingga beliau meninggal”( HR Al-Bukhari V/2001 no 4919)[4]
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Oleh karena itu Allah berfirman
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Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga
kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri
(dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  (QS. 4:129)

Berkata Muhammad bin Sirin, “Aku bertanya kepada ‘Abidah tentang ayat ini maka ia berkata “Rasa
cinta dan jimak”. (Sebagaimana diriwayatkan oleh At-Thobari dalam tafsirnya V/314)

Berkata Ibnul ‘Arobi, “Sungguh benar ‘Abidah (As-Salmani), seseorang tidak bisa menguasai hatinya
karana hatinya berada diantara dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, Allah membolak-balikannya sesukaNya.
Demikian juga jimak, seseorang terkadang semangat untuk menjimak salah seorang istrinya namun ia
tidak semangat dengan istri yang lain. Jika ia tidak sengaja untuk bermaksud demikian maka tidak
mengapa, karena hal itu termasuk perkara yang tidak ia mampui…”. (Ahkamul Qur’an I/634-635)

Berkata Ibnu Qudamah, “Kami tidak mengetahui adanya (perselisihan) antara para ulama bahwa tidak
wajib pembagian rata antara istri-istri dalam jimak…namun jika seorang suami mampu untuk membagi
rata dalam jimak maka itulah yang terbaik dan lebih utama dan lebih sempurna dalam berbuat adil…dan
tidak wajib juga pembagian rata dalam perkara-perkara selain jimak seperti ciuman, sentuhah (usapan)
dan yang semisalnya. Karena jika tidak wajib pembagian rata pada jimak maka pada perkara-perkara
yang mengantarkan kepada jimak juga lebih tidak wajib”. (Al-Mughni VII/234-235)

Syaikh Utsaimin berkata, “Sebagian ulama berpendapat wajib bagi seorang suami untuk membagi rata
dalam hal jimak jika ia mampu. Dan inilah pendapat yang benar karena ini merupakan konsekuensi dari
‘illah (sebab tidak diwajibkannya adil dalam jimak, yaitu karena ketidakmampuan sang suami). Karena
tatkala kita menyatakan bahwa ‘illah (sebab) tidak wajibnya berbuat adil dalam hal jimak dikarenakan
sang suami tidak mungkin bersikap adil, maka jika sang suami ternyata mampu untuk berbuat adil dalam
hal jimak, hilanglah ‘illahnya dan tetaplah hukumnya yaitu wajib berbuat adil (dalam hal jimak).

Atas dasar ini maka jika seseorang mengatakan bahwasanya ia bukanlah orang yang kuat syahwatnya
sehingga jika ia menjimaki istrinya yang pertama pada suatu malam iapun tidak mampu untuk menjimaki
istrinya yang kedua pada malam itu juga, atau sulit baginya untuk melakukannya, lantas ia berkata,
“Kalau begitu aku akan mengumpulkan kekuatanku untuk istriku yang pertama bukan untuk yang kedua”
maka hukumnya tidak boleh, karena ia mampu untuk bertindak adil (yaitu semalam untuk istri yang
pertama dan malam yang lainnya untuk istri yang kedua-pen). Intinya perkara-perkara yang tidak
mungkin bagi sang suami untuk bersikap adil maka Allah tidak membebani seseorang kecuali yang
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dimampuinya. Dan perkara-perkara yang memungkinnya untuk berbuat adil maka wajib baginya untuk
berbuat adil.” (Asy-Syarhul Mumti’ XII/429)

Dan diantara perkara-perkara yang mungkin bagi sang suami untuk berbuat adil adalah pemberian hadiah
diantara para istrinya. (Asy-Syarhul Mumti’ XII/429 dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah XIX/375 no
21418)

Peringatan 1

Berkata Ibnu Taimiyyah, “Jika ia menginap pada salah seorang istrinya semalam atau dua malam atau
tiga malam maka dia juga menginap pada istri yang lainnya demikian juga dan ia tidak melebihkan salah
satu istrinya atas yang lainnya. (Majmu’ Fatawa XXXII/269)

Beliau juga berkata, “(Namun) jika ia bersepakat (shulh) dengan istri yang hendak diceraikannya
bahwasanya dia tinggal di tempat istrinya tersebut tanpa ada aturan pembagian giliran kemudian sang
istri ridho maka hal itu boleh sebagaimana firman Allah

128 : !"#$%&) '()* +, -.)/ 01%& +2 3 "4)/ -5 " +6-7+$)*+8 " +49/ )1-: ;+< " +697)*+/ += +>)"+$ -? +@+A 3 "B& +( )=9C )2+< 3&DE-F-G "+79/ )H+8 I9J )K+A" +, 'L+< +( )J& 9;9C +2 )

Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa
bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi
mereka). (QS. 4:128)

Dan dalam kitab shahih (Yaitu shahih Imam Muslim IV/2316 no 3021 -pen) dari Aisyah berkata, “Ayat
ini turun tentang seorang wanita yang telah lama bersama suaminya, kemudian suaminya ingin
menceraikannya. Sang wanita berkata, “Janganlah engkau menceraiku dan biarkanlah aku bersamamu dan
silahkan engkau bebas pada waktu hari giliranku”, lalu turunlah ayat ini.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah ingin menceraikan Saudah maka Saudah lalu menghadiahkan
hari gilirannya kepada Aisyah maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tetap bersamanya (tidak
menceraikannya) tanpa jatah giliran. Dan demikian juga Rofi’ bin Khodiij mengalami hal yang sama, dan
dikatakan bahwa ayat ini turun tentang dirinya”. (Majmu’ Fatawa XXXII/270)

Peringatan 2

Jika seorang wanita menghadiahkan jatahnya kepada istri yang lain kemudian ia menariknya kembali
maka tidak mengapa, karena para ulama menjelaskan bahwa hadiah yang tidak boleh untuk ditarik
kembali adalah hadiah yang telah di qobdh (pindah tangan), adapun hadiah yang belum pindah tangan
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maka bisa ditarik kembali. Dan hadiah jatah giliran berkaitan dengan masa depan dan tidak mungkin bisa
di qobdh, oleh karena itu boleh bagi sang wanita untuk menariknya kembali. Kecuali jika kasusnya
terjadi As-Shulh (kesepakatan antara sang suami dan istri yang merasa akan diceraikan oleh suaminya)
sebagaimana yang terjadi antara Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Saudah, maka sang wanita
tidak boleh menarik kembali hadiah jatah nginap yang telah ia berikan kepada istri suaminya yang lain.
Wallahu A’lam. (Faedah dari guru kami Syaikh DR Abdullah Alu-Musa’id)

Peringatan 3

Jika seorang wanita telah menghadiahkan jatah gilirannya kepada istri yang lain kemudian sang suami
tetap ingin menginap ditempatnya maka sang wanita tidak boleh menolaknya. Karena hak jimak
merupakan hak yang sama-sama dimiliki oleh dua belah pihak, jika salah satunya menjatuhkan namun
yang lainnya tetap ingin mengambil haknya maka tetap boleh baginya untuk mengambilnya.      (Faedah
dari guru kami Syaikh DR Abdullah Alu-Musa’id)

 

Bersambung ...

 

Kota Nabi -shallahu ‘alaihi wa sallam -, 5 Februari 2006

Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja

www.firanda.com

 

Catatan Kaki:

[1] Adhwaaul Bayaan III/23 (Tafsir surat Al-Israa’ ayat 9)

Beliau juga berkata,

“Membebaskan kaum muslimin yang ditawan oleh musuh merupakan kemaslahatan yang lebih berat dan
membayar musuh sebagai tebusan pembebasan mereka merupakan kemudhorotan yang ringan maka
kemaslahatan yang berat didahulukan. Adapun jika sama antara kemaslahatan dan kemafsadahan atau
kemafsadahan lebih berat seperti menebus para tawanan dengan memberikan senjata kepada musuh yang
bisa menyebabkan musuh menggunakan senjata tersebut untuk membunuh sejumlah tawanan yang mau
ditebus atau lebih banyak lagi maka kemasalahatan dibuang karena kemafsadahan yang lebih berat…
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Demikian juga dengan anggur yang bisa dibuat bir yang merupakan induk dari segala keburukan. Akan
tetapi kemasalahatan dari adanya anggur dan juga zabib (anggur yang telah dikeringkan) dengan
mengambil manfaat dari keduanya di penjuru dunia merupakan maslahat yang rojih (lebih berat) dari
pada mafsadah dibuatnya bir dari perasan anggur.

Berkumpulnya lelaki dan wanita di satu negeri bisa jadi merupakan sebab timbulnya zina, hanya saja
kerjasama diantara masyarakat yang terdiri dari para lelaki dan para wanita merupakan maslahat yang
lebih rajih daripada mafsadah tersebut. Oleh karenanya tidak seorang ulamapun yang mengatakan bahwa
wajib untuk memisahkan para wanita di tempat khusus yang terpisah dari para lelaki dan wajib untuk
membentengi mereka dengan benteng yang kuat yang tidak mungkin bisa ditembus dan kuncinya
diserahkan kepada orang yang terpercaya…” (Adhwaaul Bayaan III/23 (Tafsir surat Al-Israa’ ayat 9))

[2] Betapa sangat dibutuhkan poligami di zaman sekarang ini… betapa banyak wanita yang akhirnya
menjadi perawan tua… betapa banyak wanita yang jika telah dicerai (padahal masih muda) kemudian
tidak bisa menikah lagi karena para lelaki mencari gadis yang jumlahnya masih sangat banyak…, 
demikian juga betapa banyak lelaki yang tidak cukup dengan seorang istri akhirnya harus bersabar karena
tidak berpoligami…

Yang lebih menyedihkan lagi sunnah poligami semakin diperangi oleh masyarakat secara umum, bahkan
diperangi oleh kaum muslimin sendiri. Terutama para wanita yang terpengaruh dengan pola hidup dan
pemikiran orang-orang kafir..???. Bahkan diantara wanita kaum muslimin ada yang lebih suka suaminya
berzina dengan wanita lain daripada berpoligami…???!!!

Kondisi seperti inilah yang akhirnya mengantarkan timbulnya banyak penyakit sosial mulai dari
timbulnya tempat-tempat perzinahan, timbulnya penyakit-penyakit sekskologi seperti homo seksual dan
yang lainnya.

[3] Berkata Ali Al-Qoori’, “Yang dimaksud dengan dua kubu disini adalah dua kelompok yang masing-
masing kelompok para anggotanya sepakat model dan pendapapat mereka tentang cara menggauli dan
menyikapi Nabi” (Mirqootul Mafaatiih XI/333)

[4]

Peringatan

Hadits ini jelas dan sangat jelas tanpa ada keraguan sama sekali bahwa Rasululullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam sangat mencintai Aisyah hingga akhir hayat beliau. Lantas apakah ada seorang muslim yang
meimiliki iman meskipun hanya sebesar atom melaknat Aisyah..??!!, wanita yang paling dicintai oleh
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ??!!. Bahkan diantara mereka ada yang menyatakan bahwa Aisyah
adalah seorang pezina, padahal Allah telah menyatakan kesuciannya tatkala orang-orang munafik
menuduhnya berzina..??!!!,  Apakah pantas Allah memberikan kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
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manusia yang paling baik di muka bumi ini seorang istri yang terlaknat dan bejat…????

Allah berfirman

26 : !"#$%) &'()* +, &- ./)! +0 &1 +*)2 .3 45 '67+$ +8"6$"69+( : 4; )5 +80 6< 4*+= 65 +>)?+$ .06@ )A:+=BC4DE)$ +8"6=BC4D$% +0 +FC)=BC4DE)$ 6A:+=BC4D$% +0 )A:+GC)= +H.E)$ +8"6GC)= +H.$% +0 +FC)GC)= +H.E)$ 6A:+GC)= +H.$% )

Wanita-wanita yang tidak baik adalah untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik
adalah buat wanita-wanita yang tidak baik (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki
yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula).Mereka (yang di tuduh)
itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (yaitu
surga). (QS. 24:26)

Apakah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mencintai seorang pezina..???. Bahkan yang lebih parah
daripada itu ada suatu adat yang sangat jelek yang berlaku di salah satu negara yang mengaku
menerapkan negara Islam, adat tersebut yaitu mereka memanggil seorang wanita pezina dengan sebutan
“Aisyah”. Semoga Allah melaknat mereka

Allah berfirman

19 : !"#$%) +8" 6;+E .I+J +K .'6LM+@ +0 6'+E .I+( 6N4E$% +0 )1 +* )O .P% +0 :+C.M QR$% S)T &'C)$+@ &U% +V +W .'67+$ %"6# +5X +F( )V4$% S)T 6Y +Z )[:+2.$% +\C )Z+J 8+@ +8"Q= )]6( +F( )V4$% 48)^ )

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan
orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.  (QS. 24:19)



Suami Sejati ( bag 6) "Kisah Abu Zar' dan Ummu Zar'"
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam Menyamakan
Dirinya Terhadap Aisyah Sebagaimana Abu Zar’
Terhadap Istrinya Ummu Zar’ Agar Aisyah Tahu
Sayangnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam
Kepada Dirinya

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah
berkata kepada Aisyah, “Wahai Aisyah diriku bagimu sebagaimana Abu Zar’ bagi
Ummu Zar’”. Berkata Imam An-Nawawi, “Para ulama berkata bahwa Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata demikian untuk menyenangkan hati Aisyah
dan menjelaskan bahwa ia telah bersikap baik dalam kehidupan rumah tangga
bersama Aisyah”. (Al-Minhaj XV/221)

Bagaimanakah kisah Abu Zar’ dan Ummu Zar’???, marilah kita simak tuturan
Ummul mukiminin Aisyah[1] beserta penjelasan kisah mereka yang dirangkum dari
kitab Fathul Bari[2], serta faedah yang diambil dari beberapa sumber[3].
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((Sebelas orang wanita berkumpul lalu mereka berjanji dan bersepakat untuk tidak
menyembunyikan sedikitpun kabar tentang suami mereka))

Ada beberapa pendapat tentang dari manakah kesebelas wanita tersebut?. Ada
yang mengatakan bahwa mereka dari sebuah kampung di negeri Yaman, ada juga
yang mengatakan bahwa mereka dari Mekah. Ada juga yang mengatakan bahwa
mereka adalah para wanita di zaman Jahiliyah. [4] Ada juga yang berpendapat
bahwa mereka ini adalah berasal dari umat yang telah berlalu (punah).[5] Adapun
penyebutan nama-nama kesebelas wanita tersebut maka sebagaimana perkataan Al-
Khothiib Al-Bagdaadi, “Aku tidak mengetahui seorangpun yang menyebutkan
nama-nama para wanita yang disebutkan dalam hadits Ummu Zar’ kecuali dari
jalur yang aku sebutkan dan jalur tersebut ghorib jiddan (sangat ghorib)” [6]

Faedah : Dibolehkan ghibah jika pendengar tidak mengetahui siapakah orang yang
sedang dighibahi. Dalam hadits ini Aisyah bercerita kepada Nabi tentang para



wanita yang majhul (tidak diketahui)[7], maka terlebih lagi para suami mereka yang
sedang mereka ghibahi jelas lebih tidak diketahui.

Maka wanita pertama berkata, “Sesungguhnya suamiku adalah daging unta yang
kurus[8] yang berada di atas puncak gunung yang tanahnya berlumpur [9] yang
tidak mudah untuk didaki  dan dagingnya juga tidak gemuk untuk diambili”))

Maksudnya adalah sang wanita memisalkan keburukan akhlak suaminya seperti
gunung terjal, yang sulit untuk didaki, demikian juga sifat sombong suaminya yang
merasa di atas.

Dan menyamakan suaminya yang pelit dengan daging unta yang kurus. Daging
unta tidak sama dengan daging kambing karena daging unta rasanya kurang enak,
oleh karena itu banyak orang yang tidak begitu senang dengan daging unta. Orang-
orang lebih mendahulukan daging kambing kemudian daging sapi baru kemudian
daging onta. Ditambah lagi dagingnya dari onta yang kurus. Lebih parah lagi
daging tersebut memiliki bau yang kurang enak. Yaitu meskipun sang istri butuh
terhadap apa yang dimiliki suaminya namun ia tahu bahwa suaminya pelit, kalau
ia meminta dari suaminya maka akan sangat sulit sekali ia akan diberi, kalaupun
diberi hanyalah sedikit karena pelitnya suaminya, ditambah lagi akhlak suaminya
yang sombong lagi merasa tinggi.

Peringatan :

Terkadang akhlak yang jelek yang timbul dari seorang istri adalah akibat jeleknya
akhlak sang suami. Terkadang sang suamilah yang secara tidak langsung mengajar
sang istri untuk pandai berbohong. Bagaimana bisa???. Jika sang suami adalah
suami yang pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya maka
istrinya akan berusaha mencuri uang suaminya yang pelit tersebut, dan jika ditanya
oleh suaminya maka ia akan berbohong. Lama kelamaanpun karena terbiasa
akhirnya ia menjadi tukang bohong. Padahal jika seorang suami menampakkan
pada istrinya bahwasanya ia tidak pelit, dan memberikan kepada istrinya suatu
yang bernilai meskipun hanya sedikit, maka hal ini menjadikan sang istri percaya
kepadanya dan mendukung sang istri untuk menjadi wanita yang sholehah.

Bukankah sekecil apapun harta yang ia keluarkan untuk memberi nafkah kepada
istrinya maka ia akan mendapatkan pahala…!!!, bahkan sesuap nasi yang ia berikan
kepada istrinya !!?



Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
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Sesungguhnya bagaimanapun nafkah yang kau berikan kepada istrimu maka ia merupakan
sedekah, bahkan sesuap makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. (HR Al-Bukhari
no 2591)

Dalam riwayat Muslim
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“Dan tidaklah engkau memberi nafkah dengan mengharapkan wajah Allah kecuali engkau
mendapatkan pahala, bahkan sampai sesuap makanan yang engkau letakkan di mulut
istrimu”. (HR Muslim no 1628)

Berkata An-Nawawi, “Seorang suami meletakan sesuap makanan di mulut istrinya,
biasanya hal ini terjadi tatkala sang suami sedang mencumbui, bercanda, dan
berlezat-lezat dengan perkara yang diperbolehkan (dengan istrinya). Kondisi seperti
ini sangat jauh dari bentuk ketaatan (bentuk ibadah) dan perkara-perkara akhirat.
Meskipun demikian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan jika sang
suami menghendaki wajah Allah dengan suapan yang ia berikan kepada istrinya
maka ia akan mendapatkan pahala” (Al-Minhaj XI/78)

Berkata Ibnu Hajar, “Perkara yang mubah jika diniatkan karena Allah maka jadilah
ia merupakan ketaatan. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah mengingatkan
perkara dunia yang sangat ringan dan biasa yaitu menyuap istri dengan sesuap
makanan, yang hal ini biasanya terjadi tatkala sang suami sedang mencumbu dan
mencandai sang istri, namun meskipun demikian ia mendapatkan pahala jika
berniat yang baik. Maka bagaimana lagi jika pada perkara-perkara yang lebih dari
itu…!!” (Fathul Bari V/368)

Apa lagi Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengabarkan bahwa memberi nafkah
kepada istri merupakan amalan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah.
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“Sekeping dinar yang engkau infakkan pada jihad fi sabilillah, sekeping dinar yang engkau



infakkan untuk membebaskan budak, sekeping dinar yang engkau sedekahkan kepada
seorang miskin, dan sekeping dinar yang engkau infakkan kepada istrimu, maka yang paling
besar pahalanya adalah sekeping dinar yang engkau infakkan kepada istrimu”[10]

Syaikh Utsaimin menjelaskan, “Sebagian orang tatkala bersedekah untuk fakir
miskin atau yang lainnya maka mereka merasa bahwa mereka telah mengamalkan
amalan yang mulia dan menganggap sedekah yang mereka keluarkan itu sangat
berarti. Adapun tatkala mengeluarkan harta mereka untuk memberi nafkah kepada
keluarganya maka seakan-akan perbuatan mereka itu kurang berarti, padahal
memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib dan bersedekah kepada fakir
miskin hukumnya sunnah. Dan Allah lebih mencintai amalan wajib daripada
amalan sunnah.” (Sebagaiamana penjelasan beliau dalam Riyaadhus Shalihiin)

((Wanita yang kedua berkata, “Suamiku...aku tidak akan menceritakan tentang
kabarnya, karena jika aku kabarkan tentangnya aku kawatir aku (tidak mampu)
meninggalkannya. Jika aku menyebutkan tentangnya maka aku akan menyebutkan
urat-uratnya yang muncul di tubuhnya dan juga perutnya[11]”))

Maksudnya yaitu jika ia menceritakan tentang kabar suaminya maka ia akan
menyebutkan aibnya yang banyak sekali baik aib yang nampak maupun yang
tersembunyi. Aib yang nampak ia ibaratkan dengan urat-uratnya yang muncul dan
nampak di tubuhnya, adapun aib yang tersembunyi diibaratkan seperti urat yang
timbul di perutnya yang tidak dilihat oleh orang karena tertutup pakaian. Dan jika
suaminya tahu bahwa ia membeberkan aib-aib suaminya maka ia akan dicerai oleh
suaminya padahal ia tidak siap untuk ditinggal suaminya. Intinya yaitu ia
mengeluhkan suaminya yang banyak aibnya dan kaku serta tidak murah hati.

Faedah : Hendaknya istri semangat untuk tetap bisa barsama suami meskipun pada
suami terdapat beberapa aib

((Wanita yang ketiga berkata, “Suamiku tinggi, jika aku berucap maka aku akan
dicerai, dan jika aku diam maka aku akan tergantung”))

Ada beberapa penafsiran dari maksud perkataan sang wanita bahwasanya
suaminya adalah orang yang tinggi.

Ibnu Hajar berkata,                                        

1.      Berkata Al-Ashma’iy, “Sang wanita ingin menjelaskan bahwa suaminya tidak



memiliki sesuatu kecuali hanya tubuhnya yang tinggi, itu saja”…

2.      Dikatakan juga bahwasanya sang wanita mencela suaminya dengan tubuhnya
yang tinggi karena ketinggian pada umumnya merupakan indikasi kebodohan
dikarenakan jauhnya letak antara otak dan hati.

3.      Dan aneh orang yang mengatakan bahwa sang wanita memuji suaminya
dengan tubuhnya yang tinggi karena bangsa Arab memuji hal itu. Pendapat ini
dikritiki karena konteks pembicaraannya menunjukan bahwasanya sang wanita
sedang mencela suaminya. Akan tetapi Al-Anbari menjawab kritikan ini
bahwasanya bisa jadi sang wanita ingin memuji penampilan tubuh suaminya dan
hendak mencela akhlaknya…

4.      Berkata Abu Sa’id Ad-Dhorir, “Yang benar “orang yang tinggi” yaitu yang
seorang suami yang keras dan tegas, dialah yang mengatur dirinya dan tidak mau
istri-istrinya ikut campur mengatur. Bahkan ialah yang mengatur istri-istrinya
semaunya sehingga istri-istrinya takut untuk berbicara dihadapannya” (Fathul Baari
(IX/260-261))

Adapun perkataan sang wanita, “jika aku berucap maka aku akan dicerai, dan jika
aku diam maka aku akan tergantung”” maka ada dua penafsiran

Pertama:

Jika ia menyebutkan aib-aib suaminya lalu hal ini sampai kepadanya maka ia akan
dicerai. Namun jika ia berdiam diri maka ia tergantung terkatung-katung, seperti
tidak punya suami dan sekaligus bukan wanita yang tidak bersuami. Seakan-akan
ia berkata, “Aku di sisi suamiku seperti tidak bersuami karena aku tidak bisa
mengambil manfaat dari suamiku, dan tidak juga aku dicerai agar aku bisa lepas
darinya dan mencari suami yang lain.

Kedua:

Yaitu ia menjelaskan akan buruknya suaminya yang tidak sabaran jika mendengar
keluhan-keluhannya. Ia mengetahui jika ia mengeluh kepada suaminya maka sang
suami langsung meceraikannya dan ia tidak pingin dicerai karena cintanya yang
dalam kepada suaminya. Namun jika ia berdiam diri maka ia akan tersiksa karena
seperti wanita yang tidak bersuami padahal ia bersuami.



Faedah : Suami yang sholeh adalah suami yang dekat kepada istrinya, yang bisa
menjadi tempat mencurahkan hati istrinya, dan bukan yang ditakuti oleh istrinya.

((Wanita yang keempat berkata, “Suamiku seperti malam di Tihamah, tidak panas
dan tidak dingin, tidak ada ketakutan dan tidak ada rasa bosan”))

Tihamah adalah daerah yang dikelilingi gunung-gunung dan daerah yang
mayoritas musimnya terasa panas dan tidak ada angin segar yang bertiup. Namun
pada malam hari panas tersebut tidak begitu terasa maka penduduknya akan
merasa nyaman dan nikmat jika dibanding keadaan mereka di siang hari.

Maksud dari sang wanita adalah menceritakan tentang kondisi suaminya yang
seimbang, tidak ada gangguan dari suaminya dan tidak ada sesuatu yang
dibencinya sehingga tidak membosankan untuk terus bersamanya. Sehingga ia
merasa aman karena tidak takut gangguan suaminya sehingga kehidupannya
nyaman sebagaimana kehidupan penduduk Tihamah tatkala di malam hari.

((Wanita yang kelima berkata, “Suamiku jika masuk rumah seperti macan dan jika
keluar maka seperti singa dan tidak bertanya apa yang telah diperbuatnya (yang
didapatinya)”))

Dan macan kuat namun suka tidur.

Ada dua kemungkinan makna yang terkandung dari perkataan wanita yang kelima
ini.

Pertama adalah pujian (dan ini adalah pendapat mayoritas pensyarah hadits ini)

Yaitu suaminya jika masuk kedalam rumah menemuinya maka seperti macan yang
kuat yang menerkam dengan kuat. Maksudnya yaitu sang suami sering
menjimaknya yang menunjukan bahwa ia sangat dicintai suaminya sehingga jika
suaminya melihatnya maka tidak sabar dan ingin langsung menerkamnya untuk
menjimaknya. Dan jika keluar rumah maka seperti singa yang pemberani

Ia tidak pernah bertanya tentang apa yang telah dikeluarkannya yang menunjukan
ia adalah suami yang baik yang sering bersedekah dan tidak perduli dengan
sedekah yang ia keluarkan. Atau jika ia masuk ke dalam rumah maka ia tidak
perduli dengan aib-aib yang terdapat dalam rumah



Faedah :

Termasuk sifat suami yang baik adalah tidak ikut campur dengan istrinya dalam
mengatur urusan rumah, oleh karena itu jika ia melihat perubahan-perubahan atau
keganjilan-keganjilan dalam rumahnya hendaknya ia pura-pura tidak tahu, ia
membiarkan istrinyalah yang menangani hal itu. Atau jika ia memang harus
bertanya kepada istrinya tentang keganjilan yang timbul maka hendaknya ia
bertanya dengan lembut.

Disebutkan bahwa dintara sifat macan adalah banyak tidur sehingga sering lalai
dari mangsa yang terkadang berada dihadapannya. Ini merupakan isyarat bahwa
sang suami adalah orang yang kuat namun sering tidak ikut campur dalam urusan
sang istri dalam mengatur rumah. Inilah makna dari perkataan sang wanita “tidak
bertanya apa yang didapatinya” (Al-Minhaj XV/214)

Disebutkan juga bahwa seorang Arab ditanya, “Siapakah yang disebut dengan
orang yang pandai ?”, maka ia menjawab, !"#$% &'&( )* !+ #,&$ “Orang yang ngerti namun
berpura-pura tidak tahu”

Betapa banyak permasalahan rumah tangga yang timbul karena sang suami terlalu
detail dalam menghadapi istrinya, segala yang terjadi di rumahnya bahkan sampai
perkara-perkara yang sepele dan ringan ia tanyakan, ia cek pada istrinya. Akhirnya
timbullah permasalahan dan cekcok antara dia dan istrinya. Kalau seandainya ia
sedikit bersifat pura-pura tidak tahu, terutama pada perkara-perkara yang ringan
maka akan banyak permasalahan yang bisa diselesaikan, bahkan hanya dengan
salam. Bahkan sebagian kesalahan yang ringan yang dilakukan oleh sang istri –dan
sang istri menyadari bahwa ia telah bersalah- jika dibiarkan saja oleh sang suami
maka akan selesai dengan sendirinya. Oleh karena itu seorang yang cerdik adalah
yang menerapkan sifat pura-pura tidak tahu pada beberapa permasalahan keluarga
yang dihadapinya terutama permasalahan-permasalahan yang ringan. (Lihat
ceramah Syaikh Abu Ishaaq Al-Huwaini yang berjudul “Lailah fi bait An-Nabi
shallallahu ‘alaihi wa sallam”.) Sifat inilah yang disebut dengan mudaraooh (pura-
pura tidak tahu atau basa-basi) dan akan datang penjelasannya.

Kedua adalah celaan

Yaitu suaminya jika masuk kedalam rumah seperti macan dimana jika suaminya
menjimaknya maka langsung terkam tanpa dibuka dengan cumbuan dan rayuan
karena sifatnya yang keras seperti macan. Atau karena sifatnya yang jelek sehingga



kalau masuk ke dalam rumah sering memukulnya dan menamparnya. Dan jika
keluar rumah maka seperti singa yang lebih keras lagi dan lebih berani lagi.

Dan jika ia masuk rumah maka ia tidak bertanya-tanya, yaitu sang suami tidak
pernah perduli dengan keadaan istrinya dan juga urusan rumahnya.

Faedah : Suami yang baik adalah yang selalu bertanya kepada istrinya tentang
kondisi istrinya meskipun sang istri tidak menampakan tanda-tanda perubahan,
yang hal ini menyebabkan sang istri merasa bahwa ia sangatlah diperhatikan oleh
istrinya.

((Wanita keenam berkata, “Suamiku jika makan maka banyak menunya dan tidak
ada sisanya, jika minum maka tidak tersisa, jika berbaring maka tidur sendiri
sambil berselimutan, dan tidak mengulurkan tangannya untuk mengetahui
kondisiku yang sedih”))

Maksunya yaitu ia mensifati suaminya yang banyak makan dan minum, dan orang
Arab mengunakan sifat banyak makan dan minum untuk mencela seseorang dan
menggunakan sifat banyak berjimak untuk memuji seseorang yang menunjukan
kejantanannya. Wanita yang keenam ini ingin menjelaskan sifat suaminya yang
buruk yang tidak memperhatikan dirinya. Jika tidur maka ia memojok (menjauh)
dengan selimutnya sendiri tidak satu selimut dengan istrinya. Dan jika ia hendak
berjimak maka ia tidak menjulurkan tangannya untuk mencumbu sang istri sebagai
pembukaan jimak. Atau maksudnya jika sang istri mengalami kesedihan,
kesusahan, atau sakit maka ia tidak pernah menjulurkan tangannya ke tubuh
istrinya untuk mengecek keadaannya, yang hal ini menunjukan ketidakpeduliannya
terhadap istrinya.

Faedah :

Bukan termasuk sikap yang baik jika suami tidur sebelum berbincang-bincang
dengan istrinya dan menyentuhkan tangannya kepada istrinya sebagai tanda kasih
sayangnya. Kemudian jika sang istri memunculkan adanya perubahan pada
sikapnya (baik kesedihan atau rasa sakit) maka hendaknya suami tanggap dan
segera menunjukan perhatiannya pada istrinya.

((Wanita yang ketujuh berkata, “Suamiku bodoh yang tidak pandai berjimak,
semua penyakit (aib) dia miliki, dia melukai kepalamu, melukai badanmu, atau
mengumpulkan seluruhnya untukmu”))



Yiatu ia ingin menjelaskan bahwa suaminya bodoh tidak pandai dan tidak kuat
berjimak, ditambah lagi akhlaknya yang buruk, jika ia (sang istri) berbicara
dengannya maka ia langsung memaki, jika sang istri bercanda maka langsung
memukul kepalanya hingga melukainya, jika sang istri membuatnya marah maka ia
memukulnya hingga mematahkan tulang, atau ia mengumpulkan semua itu
(mengumpulkan makian, pukulan, dan mematahkan tulang).

Semua aib yang ada di dunia ini yang tersebar di orang-orang terkumpul semuanya
pada diri suaminya.

((Wanita yang kedelapan berkata, “Suamiku sentuhannya seperti sentuhan kelinci
dan baunya seperti bau zarnab (tumbuhan yang baunya harum)”))

Maksudnya yaitu bahwa suaminya lembut, berakhlak baik, bersihan, dan berbicara
dengan pembicaraan yang baik sehingga orang-orang memujinya.

Faedah :

1.      Merupakan sifat suami yang baik adalah yang memperhatikan keharuman
tubuhnya

2.      Merupakan sifat suami yang baik adalah berakhlak yang mulia sehingga
mudah dan senang didekati oleh orang-orang sebagaimana kelinci yang lembut
sentuhannya dan bulunya sangat halus sehingga orang-orangpun suka mendekati
binatang ini. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
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“Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang diharamkan masuk neraka?, atau
neraka diharamkan menyentuhnya?, yaitu neraka haram bagi setiap orang yang
dekat, tenang, lagi mudah”. (HR At-Thirmidzi no 2488 dan dishahihkan oleh Syaikh
Al-Albani (lihat juga As-Shahihah no 938))

3.      Dalam riwayat yang lain ada tambahan 0+-3 #H%, I789:; %B 0<0E-3 #J%C 7%K%C %B ((Aku
menundukkannya dan dia menundukkan orang-orang)) (HR An-Nasaa’i dalam Al-
Kubro (V/357 no 91319) dan At-Thobrooni dalam Al-Mu’jam Al-Kabiir (XXIII/165
no 265) dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jaami’ no 141)



Berkata Ibnu Hajar menjelaskan maksud dari tambahan ini, “Sang wanita
menjelaskan bahwa suaminya ini sangat baik dan sangat sabar terhadapnya… Hal
ini sebagaimana perkataan Mu’awiyah, !"#$%&'() *+!,!-.' /0$1 $2 $") $3.4/() $+/-.' /0$1 “Para wanita
menundukkan orang-orang yang berakhlak mulia dan mereka dikuasai oleh orang-
orang yang tercela akhlak mereka”… kalau seandainya sang wanita hanya
mengatakan ,”Aku menundukkannya” maka akan disangka bahwa suaminya
adalah orang yang lemah dan pengecut. Tatkala ia berkata, “Ia menundukkan
orang-orang” maka hal ini menunjukan bahwa ia bisa menundukan suaminya
semata-mata hanyalah karena kemuliaan akhlak sang suami. Maka dengan
ucapannya ia ini sempurnalah pujiannya terhadap sifat-sifat suaminya.” (Al-Fath
(IX/265))

((Wanita yang kesembilan berkata, “Suamiku tinggi tiang rumahnya, panjang
sarung pedangnya, banyak abunya, dan rumahnya dekat dengan bangsal (tempat
pertemuan)”))

Maksudnya yaitu suaminya memiliki rumah yang luas yang menunjukan akan
mulianya dan tinggi martabatnya di masyarakat. Ia adalah orang yang tinggi
karena barang siapa yang sarung pedangnya panjang maka menunjukan ia adalah
orang yang tinggi, juga pemberani. Suaminya juga suka menjamu tamu hingga api
tungkunya selalu menyala setiap saat menanti tamu yang datang, yang hal ini
mengakibatkan banyaknya abu bekas bakaran api. Dan rumahnya dekat dengan
tempat pertemuan, maksudnya ia adalah orang yang dimuliakan oleh masyarakat
sehingga masyarakat sering berkumpul di rumahnya, atau maknanya yaitu ia
membangun rumahnya dekat dengan tempat perkumpulan masyarakat agar
mereka mudah untuk mampir dirumahnya untuk ia jamu.

((Wanita yang kesepuluh berkata, “Suamiku (namanya) adalah Malik, dan
siapakah gerangan si Malik??, Malik  adalah lebih baik dari pujian yang disebutkan
tentangnya. Ia memiliki onta yang banyak kandangnya dan sedikit tempat
gembalanya, dan jika onta-onta tersebut mendengar tukang penyala api maka onta-
onta tersebut yakin bahwa mereka akan binasa”))

Wanita ini menjelaskan bahwa suaminya adalah seorang suami yang sangat baik,
lebih baik dari yang disangka oleh pendengar, lebih baik dari pujian tentangnya. Ia
memiliki onta yang sangat banyak dikandang dan jarang dikeluarkan untuk
digembalakan karena sering datangnya tamu, sehingga onta-onta tersebut harus



selalu disiapkan disembelih untuk memuliakan dan menjamu para tamu. Hari-hari
disembelihnya onta-onta lebih banyak dari pada hari-hari digembalakannya onta-
onta tersebut, hal ini menunjukan betapa karimnya dan baiknya sang suami yang
selalu menjamu para tamunya. Onta-onta tersebut jika mendengar suara tukang
jagal datang maka mereka yakin bahwa mereka pasti akan disembelih karena itulah
kebiasaannya tukang jagal yang selalu menyembelih mereka

Faedah : Termasuk sifat suami yang baik adalah memuliakan tamu, dan hendaknya
ia selalu menyiapkan makanan khusus untuk para tamu karena para tamu bisa
datang sewaktu-waktu.

((Wanita yang kesebelas berkata, “Suamiku adalah Abu Zar’. Siapa gerangan Abu
Zar’??, dialah yang telah memberatkan telingaku dengan perhiasan dan telah
memenuhi lemak di lengan atas tanganku dan menyenangkan aku maka akupun
gembira))

Maksudnya yaitu suaminya Abu Zar’ memberikannya perhiasan yang banyak dan
memperhatikan dirinya serta menjadikan tubuhnya padat (montok). Karena jika
lengan atasnya padat maka tandanya tubuhnya semuanya padat. Hal ini
menjadikannya gembira.

(( Ia mendapatiku pada peternak kambing-kambing kecil dengan kehidupan yang
sulit, lalu iapun menjadikan aku di tempat para pemiliki kuda dan onta, penghalus
makanan dan suara-suara hewan ternak. Di sisinya aku berbicara dan aku tidak
dijelek-jelekan, aku tidur di pagi hari, aku minum hingga aku puas dan tidak
pingin minum lagi))

Maksudnya yaitu Abu Zar’ mendapatinya dari keluarga yang menggembalakan
kambing-kambing kecil yang menunjukan keluarga tersebut kurang mampu dan
menjalani hidup dengan susah payah. Lalu Abu Zar’ memindahkannya ke
kehidupan keluarga yang mewah yang makanan mereka adalah makanan pilihan
yang dihaluskan. Mereka memiliki kuda-kuda dan onta-onta serta hewan-hewan
ternak lainnya.

Jika ia berbicara dihadapan suaminya maka suaminya Abu Zar’ tidak pernah
membantahnya dan tidak pernah menghinakan atau menjelekannya karena
mulianya suaminya tersebut dan sayangnya pada dirinya. Ia tidur dipagi hari dan
tidak dibangunkan karena sudah ada pembantu yang mengurus urusan rumah. Ia
minum hingga puas sekali dan tidak ingin minum lagi yaitu suaminya telah



memberikannya berbagai model minuman seperti susu, jus anggur, dan yang
lainnya.

Faedah :

1. Merupakan sifat suami yang baik adalah menghiasi dan mempercantik istrinya
dengan perhiasan dan memberikan kepada istrinya makanan pilihan.
Sesungguhnya hal ini menjadikan sang istri menjadi sangat mencintai suaminya
karena merasakan perhatian suaminya dan sayangnya suaminya kepadanya.
2. Para wanita sangat suka kepada perhiasan emas, dan ini merupakan hadiah yang
paling baik yang diberikan kepada wanita.
3. Merupakan sifat suami yang baik adalah membantu istrinya diantaranya dengan
mendatangkan pembantu yang bisa membantu tugas-tugas rumah tangga istrinya.
4. Tubuh yang berisi padat (tidak kurus dan tidak gemuk) merupakan sifat
kecantikan seorang wanita

((Ibu Abu Zar’. Siapakah gerangan Ibu Abu Zar’??, yang mengumpulkan perabotan
rumah, dan memiliki rumah yang luas))

Kemudian karena besar cintanya kepada suaminya maka mulailah ia menceritakan
tentang keadaan keluarga suaminya, diantaranya adalah ibu suaminya (Ibu Abu
Zar’).

Ibu suaminya adalah wanita yang kaya raya yang memiliki banyak perabot rumah
tangga didukung dengan rumahnya yang besar dan luas. Hal ini menunjukan
bahwa sang ibu adalah orang yang sangat baik yang selalu memuliakan tamu-
tamunya

Faedah : Diantara sifat istri yang sholehah hendaknya ia menghormati ibu
suaminya dan memahami bahwa ibu suaminyalah yang telah melahirkan suaminya
yang telah banyak berbuat baik kepadanya. (Lihat ceramah Syaikh Abu Ishaaq Al-
Huwaini yang berjudul “Lailah fi bait An-Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam”).
Kemudian hendaknya tidak ada permusuhan antara seorang istri yang sholehah
dan ibu suaminya. Dan sesungguhnya tidak perlu adanya permusuhan karena pada
hakekatnya tidak ada motivasi yang mendorong pada hal itu jika keduanya
menyadari bahwa masing-masing memiliki hak-hak khusus yang berbeda yang
harus ditunaikan oleh sang suami

((Putra Abu Zar’, siapakah gerangan dia ??, tempat tidurnya adalah pedang yang



terhunus keluar dari sarungnya, ia sudah kenyang jika memakan lengan anak
kambing betina))

Maksudnya bahwa putra suaminya adalah anak yang gagah dan tampan serta
pemberani, tidak gemuk karena sedikit makannya, tidak kaku dan lembut, namun
sering membawa alat perang dan gagah tatkala berperang.

((Putri Abu Zar’, siapakah gerangan dia ??, taat kepada ayahnya dan ibunya,
tubuhnya segar montok, membuat madunya marah kepadanya))

Maksudnya yaitu ia adalah seorang putri yang berbakti kepada kedua orang tuanya
sehingga menjadikannya adalah buah hati kedua orangtuanya. Ia seorang putri
yang cantik dan disenangi suaminya hingga menjadikan istri suaminya yang lain
cemburu dan marah kepadanya karena kecantikannya tersebut.

((Budak wanita Abu Zar’, siapakah gerangan dia ??, ia menyembunyikan rahasia-
rahasia kami dan tidak menyebarkannya, tidak merusak makanan yang kami
datangkan dan tidak membawa lari makanan tersebut, serta tidak mengumpulkan
kotoran di rumah kami))

Maksudnya budak wanita tersebut adalah orang yang terpercaya bisa menjaga
rahasia dan amanah. Seluruh kejadian atau pembicaraan yang terjadi di dalam
rumah tidak tersebar keluar rumah. Ia sangat jauh dari sifat khianat dan sifat
mencuri. Dia juga pandai menjaga diri sehingga jauh dari tuduhan tuduhan
sehingga ia tidak membawa kotoran (tuduhan-tuduhan jelek) dalam rumah kami.

Demikianlah sang wanita menceritakan kebaikan-kebaikan yang ia dapatkan di
rumah suaminya, yang hal ini menunjukan betapa besar cintanya dan sayangnya ia
pada suaminya, hatinya telah tertawan oleh suaminya. Bahkan dalam riwayat yang
lain ia juga menyebutkan tentang tamu Abu Zar’, harta Abu Zar’, dan para tukang
masak Abu Zar’, bahkan sampai-sampai ia menceritakan tentang anjingnya Abu
Zar’. (Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath IX/272)

((Keluarlah Abu Zar’ pada saat tempat-tempat dituangkannya susu sedang
digoyang-goyang  agar keluar sari susunya, maka iapun bertemu dengan seorang
wanita bersama dua orang anaknya seperti dua ekor macan. Mereka berdua sedang
bermain di dekatnya dengan dua buah delima[12]. Maka iapun lalu menceraikanku
dan menikahi wanita tersebut))



Maksudnya Abu Zar’ suatu saat keluar di pagi hari pada waktu para pembantu dan
para budak sedang sibuk bekerja dan diantara mereka ada yang sedang
menggoyang-goyangkan (mengocok-ngocok) susu agar keluar sari susu tersebut.
Kemudian ia bertemu dengan seorang wanita yang memiliki dua orang anak yang
menunjukan bahwa wanita tersebut adalah wanita yang subur. Hal ini merupakan
sebab tertariknya Abu Zar’ untuk menikahi wanita tersebut, karena orang Arab
senang dengan wanita yang subur untuk memperbanyak keturunan. Dan sang
wanita memiliki dua anak yang masih kecil-kecil yang menunjukan bahwa wanita
tersebut masih muda belia. Akhirnya Abu Zar’pun menikahi wanita tersebut dan
mencerai Ummu Zar’

((Setelah itu akupun menikahi seoerang pria yang terkemuka yang menunggang
kuda pilihan balap. Ia mengambil tombak khotthi[13] lalu  membawa tombak
tersebut untuk berperang dan membawa gonimah berupa onta yang banyak sekali.
Ia memberiku sepasang hewan dari hewan-hewan yang disembelih dan berkata,
“Makanlah wahai Ummu Zar’ dan berkunjunglah ke keluargamu dengan
membawa makanan”.

Kalau seandainya aku mengumpulkan semua yang diberikan olehnya maka tidak
akan mencapai belanga terkecil Abu Zar’))

Yaitu Ummu Zar’ setelah itu menikahi seorang pria yang gagah perkasa yang
sangat baik kepadanya hingga memberikannya  makanan yang banyak, demikian
juga pemberian-pemberian yang lain, bahkan ia memerintahkannya untuk
membawa pemberian-pemberian tersebut kepada keluarga Ummu Zar’. Namun
meskipun demikian Ummu Zar’ kurang merasa bahagia dan selalu ingat kepada
Abu Zar’.

Yang membedakan antara Abu Zar’ dan suaminya yang kedua adalah Abu Zar’
selalu berusaha mengambil hati istrinya, ia tidak hanya memenuhi kebutuhan
istrinya akan tetapi kelembutannya dan kasih sayangnyalah yang telah memikat
hati istrtinya. Ditambah lagi Abu Zar’ adalah suami pertama dari sang wanita, hal
ini sebagaimana perkataan seorang penyair
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Pindahkanlah hatimu kepada siapa saja yang engkau mau



Namun kecintaan (sejati) hanyalah untuk kekasih yang pertama

Betapa banyak tempat di bumi yang sudah biasa ditinggali seorang pemuda

Namun selamanya kerinduannya selalu kepada tempat yang pertama ia tinggali

Oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan untuk
menikahi para wanita yang perawan karena wanita perawan akan lebih cinta
kepada suaminya, karena suaminyalah yang pertama kali mengenalkannya makna
cinta. (Lihat penjelasannya lebih panjang dalam tulisan kami “Kekasih Idaman”)

Ia tidak bisa melupakan kebaikan-kebaikan suami pertamanya Abu Zar’ bahkan
kebaikan-kebaikan yang begitu banyak yang ia dapatkan dari suami keduanya
seakan-akan tidak ada nilainya jika dibandingkan dengan kebaikan yang diberikan
oleh Abu Zar’ kepadanya.

Faedah :

1. Diantara sifat suami yang baik adalah membiarkan istrinya bersilaturahmi
dengan keluarga istrinya

 

2. Bahkan merupakan sifat suami yang baik adalah membiarkan istrinya
memberikan makanan atau sesuatu dari rumahnya untuk keluarga istrinya, bahkan
suami yang baik adalah yang mendorong istrinya berbuat demikian

3. Menguasai seorang wanita adalah dengan menguasai hatinya. Abu Zar’ telah
menguasai hati Ummu Zar’ sehingga Ummu Zar’ tidak bisa melupakannya
meskipun suaminya yang kedua tidak kalah baiknya atau bahkan lebih baik dari
Abu Zar’ dalam hal pemberian. Namun karena hati Ummu Zar’ telah dikuasai oleh
Abu Zar’ maka semua pemberian suami keduanya kurang bernilai dihadapan
pemberian Abu Zar’. Hal ini menunjukan bahwa hati itu dimiliki dengan akhlak
dan pergaulan yang baik bukan dengan harta

4. Wanita yang pandai adalah wanita tidak menyerah dengan susahnya kehidupan.
Lihatlah Ummu Zar’ ia tidak putus asa setelah dicerai oleh Abu Zar’, tidak
membiarkan dirinya terhanyut dalam kesedihan, akan tetapi ia segera menikah
dengan lelaki yang lain untuk memulai kehidupan baru.



5. Perceraian bukanlah merupakan akhir dari kehidupan, lihatlah Ummu Zar’
menikah lagi sebagaimana Abu Zar’ menikah lagi

((Aisyah berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, !"# $% &' () *+ ,$-*. */ $0*1 #2(3 #/
&' () *+ “Aku bagimu seperti Abu Zar’ bagi Ummu Zar’”))

Berkata Imam An-Nawawi, “Dan lafal *45 */ (yaitu dalam sabda Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam #2(3 #/) adalah zaaidah (tambahan) atau untuk menunjukan dawam
(kesinambungan) sebagaimana firman Allah {5 67(8 $9 *) : 6) (;#< *= #>?1: *45 */ *@} (Dan Allah adalah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang), yaitu sejak dahulu hingga seterusnya
Allah akan selalu bersifat demikian (Maha Pengampun dan Maha Penyayang)” (Al-
Minhaj XV/221)

Hal ini menunjukan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang
yang selalu sayang dan perhatian keapda Aisyah. Berbeda dengan sebagian suami
yang kasih sayangnya kepada istrinya hanya pada waktu-waktu tertentu saja, dan
pada waktu-waktu yang lain tidak sayang dan perhatian lagi kepada istrinya.

Dalam riwayat yang lain Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata kepada
Aisyah,

#A!?*B#C *D 5*E*C *@ *AF?*B &' () *+ 5*-*C F4*C FD$G &' () *+ !"
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“Aku bagimu seperti Abu Zar’ seperti Ummu Zar’ hanya saja Abu Zar’ mencerai dan aku
tidak mencerai” (HR At-Thobroni dalam Al-Mu’jam Al-Kabir XXIII/173 no 270)

Dalam riwayat lain Aisyah berkata &' () *+ ,$-*C (H $I F,*1$G JK(8 *L *2(E*C (M*- $>?1: *N (;#O *) 5*P “Wahai
Rasulullah, bahkan engkau lebih baik kepadaku dari pada Abu Zar’” (HR An-Nasai
dalam As-Sunan Al-Kubro V/358 no 9139)

Faedah:

1. Perhatikanlah…Aisyah menceritakan kisah yang indah kepada Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam dan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sabar
mendengarkan kisah tersebut padahal kisahnya panjang. Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam sama sekali tidak memotong pembicaraan Aisyah, padahal beliau
memiliki kesibukan yang sangat banyak, banyak urusan penting yang harus beliau
tunaikan. Maka suami yang baik adalah suami yang mendengarkan pembicaraan



istrinya dan tidak memotong pembicaraannya.
2. Para wanita kalau berkumpul biasanya pembicaraan mereka seputar para lelaki.
Hal ini berbeda dengan para lelaki, kalau mereka berkumpul biasanya pembicaraan
mereka berputar pada perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan
3. Bolehnya membuat permisalan dalam pembicaraan.

Peringatan:

Bukanlah maksudnya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam terhadap
Aisyah sama persis sebagaimana sifat Abu Zar’ kepada Ummu Zar’, akan tetapi
maksudnya sikap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sama dengan sikap Abu
Zar’ dalam hal kasih sayang kepada istri, hal ini sebagaimana dalam riwayat Al-
Haitsam !"#$%&'() *!+ ,- %. #/ 01'( ,- %. #/ *!2#3 #4 !5#& '6%7 '4 (Aku bagimu seperti Abu Zar’ bagi Ummu Zar’
dalam hal kasih sayang) sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul
Bari. (Al-Fath IX/277). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah menyamai
Abu Zar’ dalam segala hal dan sifat yang disebutkan dalam hadits seperti kekayaan
dan kemewahan hidup, memiliki putra, pembantu, dan yang lainnya. Demikian
juga jelas bahwa ibadah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam tidaklah sama
dengan Abu Zar’, bahkan dalam hadits sama sekali tidak disebutkan tentang ibadah
Abu Zar’. Oleh karena itu janganlah dipahami dari kisah Abu Zar’ ini bahwa
hanyalah yang bisa menggauli istrinya dengan baik adalah yang memiliki harta
banyak dan berlebihan. Akan tetapi maksudnya hendaknya seseorang itu seperti
Abu Zar’ dalam hal kasih sayang dan perhatian serta pemberian. Dan
menampakkan kasih sayang dan perhatian tidaklah mesti dengan harta yang
banyak, akan tetapi masing-masing suami menyesuaikan dengan kondisinya yang
penting ia bisa menunjukan kasih sayang dan perhatiannya serta tidak pelitnya dia
kepada istrinya. Wallahu A’lam

Bersambung ...
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Catatan Kaki:



[1] HR Al-Bukhari V/1988 no 4893 dan Muslim IV/1896 no 2448

[2] Fathul Bari jilid IX hal 256 hingga hal 278

[3] Seperti Fathul Bari, Al-Minhaj Syarah An-Nawawi, majalah Al-Asholah no 46,
ceramah Abu Ishaq Al-Huwaini yang berjudul Lailah fi baitin Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam.

[4] Lihat Fathul Bari (IX/258)

[5] Seabgaimana disebutkan oleh An-Nawawi dalam Al-Minhaj (XV/221)

[6] Lihat Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim (XV/212)

[7] Lihat Al-Minha (XV/222)

[8] Yang dibenci dan ditinggalkan orang karena kurusnya (Al-Fath IX/259)

[9] Yang tanahnya berlumpur, jika ditanjaki maka kaki akan tertahan dalam lumpur
tersebut dan sulit untuk dikeluarkan

[10] HR Muslim no 995

Sebab yang menjadikan pahala infaq kepada keluarga adalah yang terbesar yaitu
karena memberi nafkah kepada keluarga hukumnya adalah wajib ‘ain berbeda
dengan memberi nafkah pada perkara-perkara sebelumnya yang tersebut di hadits
(jihad, pembebasan budak, dan sedekah untuk fakir miskin). (Lihat Al-Minhaaj
Syarh Shahih Muslim VII/81-82 dan Mirqootul Mafaatiih IV368). Oleh karena itu
ulama berdalil dengan hadits ini bahwasanya fardu ‘ain lebih afdhol daripada fardu
kifayah karena memberi nafkah kepada keluarga hukumnya wajib ‘ain sehingga
lebih afdhol dari pada memberi nafkah untuk jihad fi sabilillah yang merupakan
fardu kifayah” (Faidhul Qodiir III/536) 

[11] Urat timbul yang nampak pada badan dan perut merupakan istilah untuk
mengungkapkan aib baik yang nampak maupun yang tidak nampak

[12] Ada dua pendapat dalam menafsirkan perkataan “yang bermain dengan dua
buah delima”.



Pendapat pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan buah delima di sini
adalah benar-benar buah delima. Artinya sang wanita yang dilihat oleh Abu Zar’
adalah wanita yang montok berpantat besar sehingga jika sang wanita berbaring
diatas punggungnya maka pingganya akan terangkat karena pantatnya yang besar.
Maka munculah lubang di bawah pinggangnya sehingga kedua anaknya melempar
(menggulirkan) dua buah delima dibawah pinggangnya.

Adapun pendapat kedua (dan inilah yang dipilih oleh Ibnu Hajar) bahwasanya
yang dimaksud dengan buah delima di sini adalah payudara sang wanita.
Dimisalkan dengan buah delima karena payudaranya yang masih montok dan
belum mengendur yang hal ini menunjukan bahwa sang wanita masih sangat
muda. (Lihat Al-Fath IX/274)

[13] Yiatu tombak yang didatangkan dari suatu tempat di pinggiran Bahroin yang
bernama Khoth akhirnya dinisbahkanlah nama tombak tersebut pada nama tempat
itu. Disebutkan bahwa tombak-tombak tersebut asalnya dari nageri India kemudian
diimport ke Khoth di Bahrain (Al-Fath IX/274)

 



Suami Sejati ( bag 7) Wasiat untuk Memperhatikan Para
Wanita

Wasiat Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam
Kepada Para Suami Untuk Memperhatikan Para
Wanita

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
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“Berwasiatlah untuk para wanita karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari
tulang rusuk dan yang paling bengkok dari bagian tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika
engkau ingin meluruskan tulang rusuk tersebut maka engkau akan mematahkannya, dan
jika engkau membiarkannya maka ia akan tetap bengkok, maka berwasiatlah untuk para
wanita” (HR Al-Bukhari III/1212 no 3153 dan V/1987 no 4890 dari hadits Abu
Hurairah)

Makna dari sabda Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam “Berwasiatlah untuk para
wanita” ada beberapa makna, diantaranya:

(i)           Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah “Hendaknya kalian saling
berwasiat untuk memperhatikan dan menunaikan hak-hak para wanita”

(ii)         Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah “Hendaknya kalian
meminta wasiat dari diri kalian sendiri atau dari orang lain untuk menunaikan hak-
hak para wanita”. Sebagaimana seseorang yang ingin menjenguk saudaranya yang
sakit maka disunnahkan baginya untuk berwasiat, dan berwasiat kepada wanita
perkaranya lebih ditekankan lagi mengingat kondisi mereka yang lemah dan
membutuhkan orang lain yang mengerjakan urusan mereka

(iii)       Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah “Terimalah wasiatku (Nabi
shallahu ‘alaihi wa sallam) tentang para wanita dan amalkanlah wasiat tersebut,
bersikap lembutlah kepada mereka dan gaulilah mereka dengan baik”. (Pendapat
yang terakhir inilah yang menurut Ibnu Hajar lebih tepat (Al-Fath VI/368))

Inti dari ketiga penafsiran di atas adalah hendaknya para suami memberikan



perhatian yang serius dalam bersikap baik kepada para wanita.

Wanita adalah makhluk yang lemah yang sangat membutuhkan kasih sayang dari
suaminya…membutuhkan perhatian khusus….. oleh karena itu Rasulullah shallahu
‘alaihi wa sallam membuka wasiatnya dengan sabdanya ((Berwasiatlah untuk para
wanita)) dan  menutup wasiatnya dengan mengulangi sabdanya ((Berwasiatlah
untuk para wanita)) untuk menegaskan hal ini.

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda –tatkala haji wada’-
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“Hendaknya kalian berwasiat yang baik untuk para wanita karena mereka sesungguhnya
hanyalah tawanan yang tertawan oleh kalian” (HR At-Thirmidzi no 1163, Ibnu Majah no
1851 dan dihasankan oleh Syaikh Al-Albani)

Berkata Asy-Syaukani, “Maksudnya bahwasanya hukum para wanita seperti
hukum para tawanan…dan seorang tawanan tidak bisa membebaskan dirinya
tanpa idzin dari yang menawannya, demikianlah (kondisi) para wanita. Hal ini
didukung dengan hadits (E1.;=1(> %F %9%D !/ %2(= #E%G.H=, 1 %2.3(I ((Sesungguhnya perceraian berada di
tangan yang memegang betis)).[ HR Ibnu Majah no 2081 dan dihasankan oleh Syaikh
Al-Albani (lihat Al-Irwa’ no 2041). Maksud dari (memegang betis) adalah kinayah
dari jimak. Artinya perceraian itu berada di tangan suami (Syarh Sunan Ibni Majah
karya As-Suyuthi I/151)]

Maka wanita tidak memiliki kekuasaan untuk membebaskan dirinya dari suaminya
kecuali ada dalil yang menunjukan akan bolehnya hal itu misalnya karena kondisi
suami yang tidak mampu memberi nafkah atau adanya aib pada suami yang
membolehkan untuk pembatalan akad nikah dan demikian juga jika sang wanita
benar-benar sangat membenci sang suami…( Asy-Syaukani menyebutkan adanya
khilaf dalam poin yang terakhir ini)” (Nailul Author VII/135)

Terkadang seorang wanita dizholimi oleh suaminya…hak-haknya tidak ditunaikan
oleh suaminya…omelan-omelan menjadi santapannya sehari-hari, tamparan demi
tamparan ia rasakan…namun ia tak kuasa untuk memisahkan dirinya dari



suaminya…

Apalagi jika sang wanita telah mencapai usia yang agak tua…jika ia meminta cerai
maka siapakah yang akan menggantikan posisi suaminya kelak…, batinnya berkata
“Apakah ada laki-laki yang mau menikah denganku yang sudah tua ini”???
Kesedihan dan ketakutan terus menyelimutinya….

Terkadang meskipun suaminya selalu mendzoliminya namun ia tak kuasa berpisah
dari suaminya itu…cintanya terlalu dalam kepada suaminya…ia hanyalah tawanan
suaminya yang diperlakukan seenak suaminya…hanya kepada Allah-lah ia
mengadukan penderitaannya…!!!!!

Oleh karena itu hendaknya para suami bertakwa kepada Allah…takut kepada Allah
tatkala menunaikan kewajibannya kepada para wanita… hendaknya tatkala mereka
bermuamalah dengan istri-istri mereka mengingat wasiat Nabi shallahu ‘alaihi wa
sallam berikut ini:

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam juga bersabda –tatkala haji wada’
mengingatkan para sahabatnya-

!"#$% !& '(!# ')!* +,-. '/ 01 -2-3 04-50#'# 06'5 07% '1 !"#$% !89 ':';!* +,-< 0= -(-> 0? '@'A 04 -)+B!C'3 !D9 'EFG$% H!3 '"#$% % 0=-I+>9'3

“Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian
sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah[1] Allah dan kalian menghalalkan
kemaluan mereka dengan kalimat Allah” (HR Muslim II/889 no 1218)

Berkata Imam An-Nawawi, “Hadits ini menganjurkan untuk memperhatikan hak-
hak para wanita dan wasiat (untuk berbuat baik) kepada mereka serta untuk
mempergauli mereka dengan baik. Telah datang hadits-hadits yang banyak yang
shahih tentang wasiat tentang mereka dan penjelasan akan hak-hak mereka serta
peringatan dari sikap kurang dalam hal-hal tersebut (menunaikan hak-hak
mereka)” (Al-Minhaj VIII/183)

Sebagian ulama menyatakan bahwa meninggalkan hak-hak istri dosanya lebih besar
daripada dosa karena meninggalkan penunaian hak-hak suami. Karena seorang
suami jika istrinya tidak menunaikan hak-haknya maka ia bisa saja menceraikannya
atau ia mampu untuk bersabar karena tubuhnya yang kuat dan pribadinya yang
kuat. Berbeda dengan seorang wanita yang dizolimi oleh suaminya, hak-haknya
tidak ditunaikan oleh suaminya, maka ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa



menangis, hatinya lemah. Wanita yang keadaannya seperti ini merasa bahwa ia
telah gagal dalam kehidupannya, ia hanya bisa mengeluhkan kesedihannya kepada
Allah, terkadang ia tidak mampu untuk berdo’a kepada Allah untuk membalas
kezoliman suaminya karena kecintaannya kepada suaminya. (Ceramah Syaikh
Muhammad Mukhtaar Asy-Syinnqithi yang berjudul “Fiqhul Usroh”)

Bertakwalah wahai para suami..!!!, takutlah kepada Allah..!!!, tunaikanlah hak-hak istri-istri
kalian…!!!

 

 

Hendaknya para suami menyadari bahwa kodrat wanita diciptakan dengan penuh
kekurangan, maka janganlah ia mengharapkan kesempurnaan dari seorang
wanita.

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam  bersabda,
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“Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk dan ia (seorang wanita) tidak akan
lurus bagimu di atas satu jalan, maka jika engkau menikmatinya maka engkau akan
menikmatinya dan pada dirinya ada kebengkokan, dan jika engkau meluruskannya maka
engkau akan mematahkannya. Dan patahnya wanita adalah menceraikannya.” (HR Muslim
II/1091 no 1468)

Berkata Ibnu Hajar, “Sabda Nabi shallahu ‘alaihi wa sallam  ((Wanita diciptakan
dari tulang rusuk)),…dikatakan bahwa ini merupakan isyarat bahwasanya Hawwa’
diciptakan dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri” [Fathul Bari VI/368. An-
Nawawi berkata, “Dikatakan bahwa Hawwa diciptakan dari tulang rusuk Adam
sebelum masuk ke dalam surga maka lalu keduanya masuk ke dalam surga.
Dikatakan juga bahwa Hawwa diciptakan tatkala Adam telah masuk dalam surga”
(Al-Minhaj X/59)]. Hal ini sesuai dengan firman Allah
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Dia menciptakan kamu dari seorang diri (Adam) kemudian Dia jadikan daripadanya isteriya



(Hawwa’) (QS. 39:6) (Lihat penjelasan Asy-Syaukani dalam Nailul Author VI/358)

Tatkala wanita asal penciptaannya dari tulang rusuk maka sifat-sifatnya seperti
tulang rusuk. Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
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“Wanita seperti tulang rusuk, jika engkau luruskan maka engkau akan mematahkannya dan
jika engkau menikmatinya maka engkau menikmatinya dan pada dirinya kebengkokan” (HR
Al-Bukhari V/1987 no 4889)

Berkata Ibnu Hajar (mengomentari hadits yang sebelumnya), “Maknanya bahwa
para wanita diciptakan asalnya adalah diciptakan dari sesuatu yang bengkok, dan
ini tidaklah menyelisihi hadits yang lalu bahwasanya wanita diserupakan dengan
tulang rusuk. Bahkan diambil faedah dari hal ini titik penyerupaannya yaitu
bahwasanya wanita bengkok seperti tulang rusuk karena asal pencipataannya
adalah dari tulang rusuk” (Fathul Bari IX/253)

Berkata Ibnu Hajar, “Faedahnya bahwasanya janganlah diingkari kebengkokan
seorang wanita, atau isyarat bahwa wanita tidak bisa diluruskan sebagaimana
tulang rusuk tidak bisa diluruskan” (Fathul Bari VI/368)

Tatkala seorang suami mengetahui hal ini maka janganlah sampai ia mengharapkan
seorang wanita akan menjadi lurus seratus persen, karena bagaimanapun juga
sholehnya wanita itu ia tetap saja masih memiliki kebengkokan, dan janganlah
seorang suami mengharapkan kemustahilan dari istrinya…!!!

Berkata Asy-Syaukani, “Sebagai peringatan bahwasanya seorang wanita akhlaknya
bengkok dan tidak akan lurus selamanya, maka barangsiapa yang berusaha untuk
memaksakannya pada akhlak yang lurus maka ia akan merusak wanita tersebut”
(Nailul Author VI/358).

Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam  bersabda,
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“Berwasiatlah untuk para wanita karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang
rusuk dan yang paling bengkok dari bagian tulang rusuk adalah bagian atasnya. Jika



engkau ingin meluruskan tulang rusuk tersebut maka engkau akan mematahkannya, dan
jika engkau membiarkannya maka ia akan tetap bengkok, maka berwasiatlah untuk para
wanita” (HR Al-Bukhari III/1212 no 3153 dan V/1987 no 4890 dari hadits Abu
Hurairah)

Ibnu Hajar berkata, “Sabda Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam  ((dan yang paling
bengkok dari bagian tulang rusuk adalah bagian atasnya)), Rasulullah shallahu
‘alaihi wa sallam menyebutkan hal ini untuk menegaskan makna akan benar-benar
“patah”, karena penglurusan sangat nampak pada bagian yang paling atas. Atau
merupakan isyarat bahwa wanita diciptakan dari bagian tulang rusuk yang paling
bengkok dalam rangka untuk penekanan dan penegasan bahwa wanita benar-benar
memiliki sifat bengkok. Atau mungkin saja maksudnya untuk menjelaskan bagian
atas wanita, karena bagian atas wanita adalah kepalanya dan pada kepalanya ada
lidahnya dan dengan lisannya tersebutlah timbul gangguan dari sang wanita”
(Fathul Bari IX/253)

Seorang penyair berkata
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Wanita adalah rusuk yang bengkok yang tidak mungkin engkau luruskan

Ketahuilah bahwasanya meluruskan tulang rusuk berarti mematahkannya

Wanita menggabungkan antara kelemahan dan kekuatannya pada seorang pemuda[2]

Bukankah merupakan hal yang ajaib (terkumpulkannya) kelemahan dan kekuatan seorang
wanita (pada diri seorang pemuda)?

(Lihat sya’ir ini di Faidhul Qodiir I/503)

Namun bukan berarti seorang suami membiarkan istrinya dalam
kebengkokannya tanpa ada usaha sama sekali untuk meminimalisir kebengkokan
tersebut



Wajib bagi seorang suami untuk mengarahkan istrinya kepada pendidikan agama
dan pengamalan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah.
Jika kebengkokan sang istri membawa sang istri hingga melakukan kemaksiatan
atau meninggalkan kewajiban maka wajib baginya untuk menasehati istrinya
tersebut. Allah berfirman
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Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang
keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa ang diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. 66:6)

Namun ingat bahwasanya menasehati seorang wanita harus dengan cara yang
selembut-lembutnya. Berkata Ibnu Hajar mengomentari sabda Rasulullah shallahu
‘alaihi wa sallam  di akhir hadits ((maka berwasiatlah kepada para wanita)),
“Seakan-akan pada sabda beliau itu ada isyarat bahwasanya hendaknya tatkala
meluruskan wanita harus dilakukan dengan lembut hingga tidak terlalu berlebih-
lebihan yang mengakibatkan patahnya wanita tersebut, dan juga tidak dibiarkan
begitu saja (tanpa ada usaha pemebenahan sama sekali) sehingga ia akan terus
diatas kebengkokakannya.  Oleh karena itu Imam Al-Bukhari melanjutkan setelah
itu dengan bab yang berjudul “Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api
neraka”. Faedah dari hal ini adalah hendaknya sang suami tidak membiarkan
istrinya di atas kebengkokannya jika ia telah melampaui kekurangan tabi’atnya
hingga melakukan kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Namun maksudnya
adalah ia membiarkannya di atas kebengkokannya pada perkara-perkara yang
dibolehkan” (Fathul Bari IX/254)

((Adapun pembicaraan tentang bagaimana cara seorang suami meluruskan istrinya
yang tidak taat padanya dengan cara menasehati kemudian menghajr kemudia
memukul…maka akan datang pada bab “Kesalahan-kesalahan yang sering
dilakukan oleh suami, insya Allah…))

Bersambung ...
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Catatan Kaki:

[1] Dalam sebagian riwayat !"#$ %&'() '*'+%,  (Al-Minhaj VIII/183)

[2] Maksudnya seorang wanita lemah, namun selalu tidak mengalah dengan
suaminya untuk memenuhi keinginannya sehingga dia lemah dihadapan suaminya
dan sekaligus mengalahkan suaminya untuk memenuhi keinginannya.



Suami Sejati ( bag 8) Kelembutan dan Basa-Basi dalam
Menghadapi Istri

Kelembutan merupakan kunci utama menghadapi
wanita

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
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“Lembutlah kepada kaca-kaca (maksudnya para wanita)” (HR Al-Bukhari V/2294 no
5856, Muslim IV/1811 no 2323, An-Nasa’i dalam Sunan Al-Kubro VI/135 no 10326
dan ini adalah lafal An-Nasa’i)

Berkata Ibnu Hajar, “Al-Qowarir plural (kata jamak) dari singular (kata tunggal)
Qoruroh yang artinya adalah kaca…berkata Romahurmuzi, “Para wanita
dikinayahkan dengan kaca karena lembutnya mereka dan lemahnya mereka yang
tidak mampu untuk bergerak gesit. Para wanita disamakan dengan kaca karena
kelembutan, kehalusan, dan kelemahan tubuhnya”…yang lain berkata bahwasanya
para wanita disamakan dengan kaca karena begitu cepatnya mereka berubah dari
ridho menjadi tidak ridho dan tidak tetapnya mereka (mudah berubah sikap dan
pikiran) sebagaimana dengan kaca yang mudah untuk pecah dan tidak menerima
kekerasan” (Fathul Bari X/545)

Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin, “…Sebuah kata yang engkau ucapkan bisa
menjadikannya menjauh darimu sejauh bintang di langit, dan dengan sebuah kata
yang engkau ucapkan bisa menjadikannya dekat hingga di sisimu” (Asy-Syarhul
Mumti’ XII/385)

Berkata Al-Qodhi ‘Iyadh, “Para wanita disamakan dengan kaca karena lemahnya
hati mereka” ( Masyariqol Anwaar II/177). Demikianlah…Allah telah menciptakan
wanita dengan penuh kelembutan dan kelemahan. Hati mereka lemah sehingga
sangat perasa. Mudah tersinggung…namun senang dipuji. Mudah berburuk
sangka…mudah cemburu…mudah menangis…demikianlah wanita.

Sikap para wanita begitu cepat berubah terhadap sikap suami mereka…terkadang
hari ini ridho dengan sikap suaminya…besok hari marah dan tidak ridho…, apalagi
jika sang suami melakukan kesalahan….!!!



Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
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“Seandainya engkau berbuat baik pada salah seorang istri-istrimu sepanjang umurmu
kemudian dia melihat suatu (yang tidak disukainya) darimu maka ia akan berkata, “Aku
sama sekali tidak pernah kebaikan darimu” (HR Al-Bukhari I/19 no 29 dan Muslim
II/626 no 907)

Basa-basi sangat diperlukan dalam menghadapi wanita

Hendaknya seorang suami pandai bersiasat dan berstrategi dalam bergaul dengan
istrinya hingga menarik hatinya.

Berkata Ibnu Hajar, “Hadits ini menunjukan akan dianjurkannya untuk berbuat
mujamalah (berbasa-basi) untuk menarik hati para wanita dan melembutkan hati
mereka. Hadits ini juga menunjukan siasat dalam menghadapi wanita yaitu dengan
memaafkan mereka serta sabar dalam menghadapi kebengkokan mereka. Dan
barangsiapa yang berharap selamatnya para wanita dari kebengkokan maka ia
tidak akan bisa mengambil manfaat dari mereka, padahal seorang pria pasti
membutuhkan seorang wanita yang ia merasa tentram bersamanya dan menjalani
hidup bersamanya. Seakan-akan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Tidaklah sempurna menikmati (bersenang-senang) dengan seorang wanita kecuali
dengan bersabar menghadapinya” (Fathul Bari IX/254)

Berkata Imam An-Nawawi, “Hadits ini menunjukan sikap berlemah lembut terhadap para
wanita, bersikap baik kepada mereka, sabar menghadapi bengkoknya akhlak mereka, sabar
menghadapi lemahnya akal mereka, dan dibencinya menceraikan mereka tanpa ada sebab,
serta janganlah berharap lurusnya seorang wanita” (Al-Minhaj X/57)

Oleh karena itu sikap basa-basi dihadapan wanita sangatlah diperlukan untuk
menundukannya, bahkan hal ini disunnahkan sebagaimana sabda Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam
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“Ketahuilah bahwasanya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan jika engkau ingin untuk
meluruskannya maka engkau akan mematahkannya, oleh karenya barbasa-basilah niscaya
engkau akan bisa menjalani hidup dengannya” (HR Al-Hakim di Al-Mustadrok IV/192
no 7333, Ibnu Hibban (Al-Ihsan IX/485) no 4178, Ad-Darimi II/198 no 2221 dari
hadits Samuroh bin Jundaub. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (Lihat Shahihul
Jami’ no 1944))



Suami Sejati ( bag 9) , "Pandanglah Wanita dengan Adil;
Dusta yang Seperti Apa yang dibolehkan?"

Jangan memandang keburukan-keburukan wanita
saja, namun lihatlah juga kelebihan-kelebihan
yang dimilikinya

Hendaknya sang suami mengingat kebaikan-
kebaikan istrinya, mengingat kelebihan-kelebihan
yang dimiliki istrinya terutama tatkala sang suami

sedang marah…sesungguhnya hal ini membantunya untuk meredakan
kemarahannya dan melatihnya berbuat adil tatkala menghukumi sikap istrinya.

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, “Hendaknya seseorang tidak marah karena segala
perkara karena pasti akan timbul kekurangan (kesalahan). Bahkan ia sendiri mesti
berbuat kesalahan, dan tidaklah benar bahwasanya ia sempurna dalam segala hal.
Jika demikian maka istrinya lebih utama untuk melakukan kesalahan. Dan juga
wajib bagi seseorang untuk menimbang keburukan-keburukan dengan kebaikan-
kebaikan. Sebagian istri jika suaminya sakit maka ia tidak akan tidur semalam
suntuk untuk menjaga suaminya, ia juga taat kepada suaminya dalam banyak
perkara. Kemudian jika sang suami menceraikannya maka kapan ia akan nikah
lagi?, jika ia nikahpun bisa jadi ia akan mendapati istri yang lebih buruk dari istri
yang sebelumnya” [Asy-Syarhul Mumti’ XII/385]

Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam bersabda,
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“Janganlah seorang mukmin benci kepada seorang wanita mukminah (istrinya), jika ia
membenci  sebuah sikap (akhlak) istrinya maka ia akan ridho dengan sikapnya (akhlaknya)
yang lain” [HR Muslim II/1091 no 1469 dan 0: '"!;>? maknanya adalah ( 0@ 'A0B>?) benci
(Lihat Al-Minhaj X/58)]

Berkata An-Nawawi, “Yang benar adalah Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam
melarang, yaitu hendaknya dia tidak membencinya karena jika mendapati sikap
(akhlak) yang dibencinya pada istrinya maka ia akan mendapati sikapnya yang lain
yang ia ridhai. Misalnya wataknya keras namun ia wanita yang taat beribadah, atau
cantik, atau menjaga diri, atau lembut kepadanya, atau (kelebihan-kelebihan) yang



lainnya”[1]

Suami yang paling sedikit mendapat taufiq dari Allah dan yang paling jauh dari
kebaikan adalah seorang suami yang melupakan seluruh kebaikan-kebaikan
istrinya, atau pura-pura melupakan kebaikan-kebaikan istrinya dan menjadikan
kesalahan-kesalahan istrinya selalu di depan matanya. Bahkan terkadang kesalahan
istrinya yang sepele dibesar-besarkan, apalagi dibumbui dengan prasangka-
prasangka buruk yang akhirnya menjadikannya berkesimpulan bahwa istrinya
sama sekali tidak memiliki kebaikan

Tatkala seorang suami marah kepada istrinya maka syaitan akan datang dan
menghembuskan kedalam hatinya dan membesar-besarkan kesalahan istrinya
tersebut. Syaitan berkata, “Sudahlah ceraikan saja dia, masih banyak wanita yang
sholehah, cantik lagi…, ayolah jangan ragu-ragu…”. Syaitan juga berkata, “Cobalah
renungkan jika engkau hidup dengan wanita seperti ini…., bisa jadi di kemudian
hari ia akan lebih membangkang kepadamu..”. Atau syaitan berkata, “Tidaklah
istrimu itu bersalah kepadamu kecuali karena ia tidak menghormatimu…atau
kurang sayang kepadamu, karena jika ia sayang kepadamu maka ia tidak akan
berbuat demikian…”. Dan demikanlah bisikan demi bisikan dilancarkan syaitan
kepada para suami. Yang bisikan-bisikan seperti ini bisa menjadikan suami
melupakan kebaikan-kebaikan istrinya yang banyak yang telah diterimanya. Jika
sang suami telah melupakan kebaikan-kebaikan yang lain yang dimiliki isrinya
maka sesungguhnya ia telah menyamai sifat para wanita yang suka melupakan
kebaikan-kebaikan suaminya !!!.

Suami dibolehkan berdusta kepada istrinya jika ada kemaslahatannya selama
tidak menjatuhkan hak sang istri

Syari’at sangat memperhatikan keutuhan rumah tangga, sangat memperhatikan
terjalinnya kasih sayang diantara dua sejoli, sampai-sampai syari’at membolehkan
seorang suami berdusta kepada istrinya atau sebaliknya –selama masih dalam
batasan-batasan yang dibolehkan- demi untuk menjaga ikatan kasih sayang
diantara mereka berdua.

Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam bersabda

!"#$%&' ()*+(, (-!. */0+!& 01 !2 (3*&' (4 !1 *5 (6*&' 7!8 01 !2 (3*&' (4 #(9(+ !: *50+!& 0;(<(= (5 *>' 0? 0@ $5&' 0ABC (60D EA(F(G 7!8 $H!I 01 !2 (3*&' J? !6(D (H



“Tidaklah halal dusta kecuali pada tiga perkara, seorang suami berbohong kepada istrinya
untuk membuat istrinya ridho, berdusta tatkala perang, dan berdusta untuk mendamaikan
(memperbaiki hubungan) diantara manusia” [HR At-Thirmidzi IV/331 no 1939 dan
dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani kecuali lafal (Untuk membuat istrinya ridho)]

Berkata Ibnu Syihab, “Dan aku tidak pernah mendengar dibolehkan berdusta dari
perkataan manusia kecuali pada tiga perkara, perang, mendamaikan diantara
orang-orang (yang bertikai), dan perkataan seorang lelaki kepada istrinya dan
perkataan seorang wanita kepada suaminya” [Atsar riwayat Muslim di shahihnya
IV/2011 no 2605]

Para ulama berbeda pendapat tentang makna dusta yang dibolehkan. Ada yang
berpendapat bahwa dusta tersebut adalah dusta yang hakiki, karena dusta yang
diharamkan adalah yang memberi mudhorot bagi kaum muslimin adapun dusta
yang dibolehkan adalah yang ada maslahatnya bagi kaum muslimin, dan
penyebutan tiga perkara di atas adalah hanya sebagai permisalan saja.[ Al-Fath
V/300.]

Pendapat kedua menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dusta yang
diperbolehkan adalah tauriyah/ta’riidh (mengucapkan kalimat yang benar dan
bukan dusta namun dengan tujuan agar sang pendengar memahami makna yang
lain) dan bukanlah dusta yang hakiki. [Al-Minhaaj XVI/158, Umdatul Qori
XIII/269]

Imam An-Nawawi berkata, “Yang dzohir adalah bolehnya dusta secara hakiki pada
tiga perkara tersebut, akan tetapi at-ta’riidh lebih utama”[2], dan inilah pendapat
yang dipilih oleh Ibnu Hajar dan beliau membantah pendapat yang menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan dusta di sini adalah ta’riid (tauriyah). [Al-Fath
VI/159-160]

Akan tetapi bolehnya dusta antara suami dan istri ada batasannya yaitu dengan
syarat tidak boleh sampai tingkat menjatuhkan hak salah seorang dari keduanya.

Berkata Al-Qodhi ‘Iyadh, “Adapun penipuan (kedustaan) untuk menghalangi hak
suami atau hak istri atau agar suami mengambil apa yang bukan haknya atau sang
istri mengambil apa yang bukan haknya maka hal ini adalah haram berdasarkan
ijmak (kesepakatan para ulama)”  [Umdathul Qoori XIII/270, demikian juga Ibnu
Hajar menyampaikan kesepakatan ini (Al-Fath V/300)].



Namun dibolehkannya dusta antara suami istri maksudnya adalah demi menjaga
kasih sayang diantara mereka.

Berkata An-Nawawi, “Adapun seorang suami berdusta kepada istrinya dan
demikian juga seorang istri berdusta kepada suaminya, maksudnya adalah dalam
rangka menampakan rasa kasih sayang atau untuk menjanjikan sesuatu yang tidak
lazim untuk ditunaikan dan yang semisalnya” [Al-Minhaj XVI/158]

Misalnya seorang suami tatkala memakan masakan istrinya kemudian dia
mendapati masakannya kurang lezat, dan biasanya seorang istri jika melihat
suaminya makannya kurang selera maka ia akan bertanya, “Makanannya kurang
enak?”, maka dalam kondisi seperti ini maka dibolehkan bagi sang suami untuk
berdusta agar tidak menjadikan sang istri bersedih dan marah sehingga
rengganglah cinta kasih diantara keduanya. Hendaknya sang suami berkata,
“Maasya Allah masakannya lezaaat…”[3].

Akan tetapi yang perlu diingat janganlah sampai suami menjadikan dusta kepada
istrinya merupakan pekerjaannya sehari-hari, akan tetapi hendaknya ia berdusta
tatkala benar-benar dibutuhkan dan jelas kemaslahatannya. Karena jika sang istri
sampai mengetahui bahwa ia telah dibohongi oleh suaminya apalagi sampai
berulang-ulang maka ia akan tidak percaya pada perkataan-perkataan suaminya
dikemudian hari, dan bisa jadi ia akan jadi penuh terliputi dengan sikap buruk
sangka kepada suaminya.
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Catatan Kaki:

[1] Al-Minhaj syarh shahih Muslim X/58. An-Nawawi menjelaskan bahwa yang
benar dalam hadits ini adalah larangan karena dua sebab, yang pertama



bahwasanya riwyayat yang ma’ruf adalah !" #$!%& #' dengan mensukunkan huruf kaaf
(majzum, yang menunjukan bahwa huruf #' adalah #' nahi/larangan) bukan dengan
merofa’ (mendommah) huruf kaaf. Dan meskipun dangan dengan riwayat marfu’
(yang berarti khobar) maka makasudnya adalah larangan dalam bentuk khobar.

Sebab yang  kedua adalah kenyataan yang terjadi terkadang ada seorang suami
yang sangat membenci istrinya yang menunjukan bahwasanya makna hadits
bukanlah sekedar khobar ((Tidaklah seorang suami membenci….)) namun yang
benar adalah mengandung makna larangan ((Janganlah seorang suami
membenci…))

[2] Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath VI/159 bab ($)*+ ,- (./*+

[3] Yang jadi masalah jika kemudian sang istri berkata, “Kalau begitu aku akan
memasakkan bagimu setiap hari masakan ini ???!!!!”. Oleh karena itu suami harus
pandai mengungkapkan kata-kata seperti misalnya ia berkata, “Masakannya lezat
sekali tapi kalau bisa tambahkan ini dan itu…, atau ia berkata namun variasi
makanan lebih baik agar tidak bosan…”



Suami Sejati ( bag 10) , " Kesalahan-Kesalahan yang Sering
Dilakukan Para Suami"

( BAB III )
Kesalahan-Kesalahan yang Sering Dilakukan Para
Suami

(1)   Lupa terhadap orang tua

Sebagian orang tatkala menikah maka iapun sibuk
dan terlena dengan istrinya hingga melupakan kedua orang tuanya. Orang tuanya
yang telah melahirkannya, yang telah mendidikanya hingga dewasa hingga
akhirnya menikah…??, orang tuanya yang telah sibuk menyiapkan pernikahannya
karena ingin melihat anaknya bahagia..??, kemudian setelah itu yang mereka
dapatkan hanyalah anak mereka melupakan mereka, melalaikan mereka, bahkan
terkadang sang anak lebih taat kepada istrinya dari pada kedua orang tuanya.
Bahkan terkadang sang anak rela untuk meremehkan dan menghina kedua orang
tuanya untuk menyenangkan istrinya..bahkan sampai-sampai ada yang mengusir
kedua orang tuanya demi menyenangkan istrinya, bahkan orang yang telah terbalik
fitrohnya terkadang sampai memukul orang tuanya. Ini jelas merupakan bentuk
durhaka kepada orang tua, namun betapa banyak orang yang melakukannya tidak
merasakannya.

Banyak orang tua yang memiliki harga diri yang tinggi sehingga tidak mau minta
kepada anak mereka atau menampakan kebutuhannya kepadanya, akhirnya sang
anak memang benar-benar lupa terhadap orang tuanya. Namun kondisi seperti ini
bukanlah alasan bagi sang anak, alasan seperti ini tidak bisa diterima karena
merupakan kewajiban anak untuk memperhatikan kedua orang tuanya,
memperhatikan kondisi mereka, bukan malah berpaling dan tidak ambil peduli
terhadap mereka.

Sebagian orang tua berangan-angan -setelah anak mereka menikah- untuk tidak
melihat sang anak sehingga tidak terganggu dengan mulut anaknya yang seakan-
akan selalu merasa bahwa keberadaan orang tua hanyalah menjadi beban
hidupnya.

Sebagian orang..kondisi ekonominya mencukupkan, bahkan ia menghambur-
hamburkan uangnya demi menyenangkan istirinya atau menyenangkan anak-



anaknya, namun tatkala orangtuanya membutuhkan bantuannya maka ia berusaha
untuk mengeluarkan sesedikit-dikitnya. Jika sang ayah meminta uang darinya
untuk memenuhi kebutuhannya maka dengan lantangnya sang anak langsung
berkata, “Saya masih punya hutang banyak… saya beli mobil dengan kredit…, saya
beli rumah dengan kredit…, saya harus menabung untuk kebutuhan anak-anak di
masa depan..”, dan seterusnya. Namun anehnya jika tiba waktu liburan maka
dengan mudahnya ia menghambur-hamburkan uang sebanyak-sebanyaknya untuk
menyenangkan istri dan anak-anaknya. Padahal orang tuanya tidak meminta
banyak darinya… bahkan tidak sampai seperseluluh dari yang ia hambur-
hamburkan untuk menyenangkan istri dan anak-anaknya..???!!!

Bukankah Allah berfirman
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Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah, "Apa saja harta
yang kamu nafkahkan berupa kebaikan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat,
anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan."
Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya.
(QS. 2:215)

Berkata Syaikh As-Sa’di, “((Apa saja harta yang kamu nafkahkan berupa kebaikan))
yaitu harta yang sedikit maupun banyak maka orang yang paling utama dan yang
paling berhak untuk didahulukan yaitu orang yang paling besar haknya atas
engkau, mereka itu adalah kedua orangtua yang wajib bagi engkau untuk berbakti
kepada mereka dan haram atas engkau mendurhakai mereka. Dan diantara bentuk
berbakti kepada mereka yang paling agung adalah engkau memberi nafkah kepada
mereka, dan termasuk bentuk durhaka yang paling besar adalah engkau tidak
memberi nafkah kepada mereka, oleh karena itu memberi nafkah kepada kedua
orangtua hukumnya adalah wajib atas seorang anak yang lapang (tidak miskin)”
[Tafsir As-Sa’di 1/96]

Apalagi jika kondisi ekonomi sang anak hanyalah pas-pasan maka semakin banyak
celaan dan kalimat-kalimat yang pedis yang terlontar dari sang anak kepada kedua
orang tua. Maka durhaka mana lagi yang lebih besar daripada ini.

(2)   Sebagian orang yang telah lama menikah jika terjadi cekcok antara ia dan
istrinya maka ia langsung melaporkan hal ini kepada kedua orang tuanya



Hal ini jelas semakin menjadikan kedua orang tua terbebani dengan banyaknya
permasalahan. Orang tua yang semestinya di masa tuanya diusahakan agar tenang
sehingga bisa lebih banyak beribadah kepada Allah akhirnya menjadi pusing
karena mendengar keluhan-keluhan anaknya. Dan kebanyakan orang tua perasa,
jika anaknya tersakiti maka merekapun otomatis akan merasa tersakiti. Bahkan
terkadang akhirnya hal ini menjadikan orang tua menjadi sakit karena memikirkan
beban anaknya.

Sesungguhnya orang tua tatkala menikahkan anaknya yang ia tunggu adalah agar
sang anak membahagiakannya dan menyenangkannya –bukan malah ia yang sibuk
menyenangkan anaknya-, menunggu agar sang anak memperhatikannya dan
merawatnya –bukan malah sebaliknya-…!!!.

Oleh karena jika seseorang menghadapi cekcok keluarga maka hendaknya ia
berusaha mengatasinya sendiri, hendaknya ia bertanya kepada orang yang berilmu,
dan tidak mengapa terkadang ia meminta pendapat kedua orang tuanya. Namun
bukan setiap kali ada permasalahan langsung ia kabarkan kepada kedua orang
tuanya.

Terutama seorang ibu, jika mendengar cekcok yang terjadi antara sang anak dengan
suaminya, maka ia akan merasa sangat sedih..bahkan hal ini sangat mungkin
menjadikan sang ibu benci kepada sang istri akhirnya menganjurkan sang anak
untuk bercerai..!!!. Sesungguhnya ibulah yang biasanya merasa sangat kehilangan
anaknya setelah anaknya menikah. Dan terkadang sang ibu cemburu dengan istri
anaknya. Terkadang kecemburuan ini mengantarkan sang ibu untuk mengatakan
yang tidak-tidak tentang sang istri. Apalagi jika sang ibu mendengar kejelekan-
kejelekan istri anaknya…maka ia akan semakin semangat untuk memerintahkan
anaknya untuk bercerai. Meskipun demikian namun sang anak harus tetap
menyikapi sang ibu dengan  baik. Oleh karena itu hal ini harus dipahami dengan
baik oleh sang anak.

Terkadang orang tua memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan
dengan rumah tangganya yang tidak sesuai dengan pandangan sang anak… maka
apakah yang harus dilakukan???. Jika perintah orangtuanya bertentangan dengan
syari’at maka hendaknya ia tidak mentaati orang tuanya, adapun jika tidak
demikian maka hendaknya sang anak menimbang antara kemaslahatan dan
kemudhorotan. Jika kemaslahatannya banyak maka hendaknya ia mentaati orang
tuanya, namun jika kemudhorotannya lebih banyak maka tidak mengapa ia



menyelisihi orang tuanya namun dengan tetap beradab dan menghormati orang
tuanya.



Suami Sejati ( bag 11)

(3)   Menerima perkataan orang lain tentang
kejelekan istrinya tanpa mengecek kebenaranya
terlebih dahulu

Sebagian suami hanya karena mendengar sebuah
perkataan dari ibunya tentang kejelekan istrinya
maka langsung menceraikan istrinya. Apakah ia

tidak tahu bahwa seorang ibu bisa cemburu kepada istrinya…??, bukankah ada
kemungkinan bahwa perkataan ibunya tersebut tidak benar, atau banyak yang
ditambah-tambah??. Maka hendaknya sang suami tidak menceraikan istrinya
dengan terburu-terburu seperti ini, namun hendaknya ia mengecek segala laporan
yang masuk ke telinganya.

Sebagian orang dikabarkan oleh sebagian sahabatnya tentang kejelekan istrinya
maka iapun langsung menceraikan istrinya, dengan alasan bahwa sahabatnya
tersebut adalah orang yang jujur dan terpercaya…!!!. Kenapa ia tidak mengecek
dahulu, darimanakah sahabatnya tersebut mendapat berita tentang istrinya…,
apakah ia melihat langsung..??, ataukah kabar tersebut datang dari istri
sahabatnya..???. Jika perkaranya demikian, bukankah diantara para wanita timbul
hasad dan saling dengki..???, bukankah ada kemungkinan istri sahabatnya tersebut
dengki kepada istrinya lantas menyampaikan perkara-perkara yang tidak benar
tentang istrinya..???

(4)   Meremehkan istri dan tidak memperhatikan perasaan istrinya

Sebagian suami merandahkan istrinya, menganggap istrinya telat mikir, merasa
bahwasanya ia yang selalu benar dan istrinya yang selalu salah. Ia tidak
memperhatikan perasaan istrinya jika berbicara dengannya karena
meremehkannya… meremehkan pendapatnya… maka akhirnya ia sering menyakiti
hati istrinya.

Yang lebih aneh sebagian suami merasa sikap seperti ini menunjukan
kejantanannya karena bisa menundukan istrinya..karena bisa menakutkan
istrinya..bahkan membanggkan hal ini di hadapan sahabat-sahabatnya.

Sebagian suami jika diajak bicara oleh istrinya maka ia bersikap cuek, sambil



membaca koran, atau sambil menonton tayangan televisi, atau sibuk menjawab
telepon atau menulis sms…ia sama sekali meremehkan istrinya. Jika istrinya mulai
berbicara menyampaikan pendapatnya maka sang suami langsung memotong
perkataannya.

Sebagian suami berkata bahwasanya wanita itu pendek akalnya sebagaimana sabda
Nabi shallallahu 'alihi wa sallam
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“Kurang akal dan agamanya”.[1]

Memang benar bahwasanya wanita pada umumnya perasa dan lebih
mendahulukan perasaannya dari pada akalnya. Namun hal ini bukan berarti
kemudian merendahkan wanita dan menyepelekannya, apalagi sampai
menghinakannya.

Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam juga meminta pendapat istrinya,
sebagaimana Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam meminta pendapat Ummu
Salamah tatkala para sahabat enggan melaksanakan perintahnya sebagaimana kisah
berikut.

Tatkala Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam dan para sahabatnya dicegah oleh
orang-orang kafir Quraisy di Hudaibiyah sehingga tidak bisa melaksanakan umroh
kemudian Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam mengadakan perjanjian
Hudaibiyah dengan mereka yang isi perjanjian tersebut secara dzohirnya
menguntungkan mereka dan merugikan kaum muslimin hal ini membuat para
sahabat marah. Karena mereka tidak bisa berumroh maka mereka harus bertahallul
di Hudaibiyah, maka Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam memerintah para
sahabatnya untuk menyembelih sesembelihan mereka dan mencukur rambut
mereka. Namun tidak seorangpun dari mereka yang berdiri melaksanakan perintah
Nabi shallallahu 'alihi wa sallam, bahkan Nabi shallallahu 'alihi wa sallam
mengulang perintah tersebut tiga kali namun tidak seorangpun yang
melaksanakannya karena saking marahnya para sahabat terhadap orang-orang
musyrik. Lalu Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam menemui Ummu Salamah dan
menyebutkan hal tersebut. Maka Ummu Salamah berkata, “Keluarlah engkau (dari
tendamu) dan janganlah engkau berbicara dengan salah seorangpun dari mereka
kemudian sembelihlah untamu dan panggillah tukang cukurmu untuk mencukur
rambutmu”. Lalu keluarlah Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam dan ia tidak



berbicara dengan seorang sahabatpun kemudian ia memanggil tukang cukurnya
dan mencukur rambutnya. Tatkala para sahabat melihat sikap Rasulullah
shallallahu 'alihi wa sallam tersebut maka merekapun segera berdiri dan memotong
sembelihan-sembelihan mereka dan saling mencukur diantara mereka. [HR Al-
Bukhari II/978 no 2581]

Lihatlah bagaimana cerdasnya Ummu Salamah dan idenya yang sangat baik…!!!

Dan para sahabat juga terbiasa memusyawarahkan urusan mereka dengan istri-istri
mereka sebagaimana ditunjukan oleh kisah berikut.

Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam pada suatu hari berkata kepada seorang
sahabat dari kaum Anshor, “Wahai fulan nikahkanlah putrimu kepadaku!”. Maka
sahabat tersebut berkata, “Tentu ya Rasulullah dan semoga Allah menyedapkan
pandangan matamu”. Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam berkata, “Akan tetapi
aku menginginkan putrimu bukan buat diriku”. Ia berkata, “Buat siapa ya
Rasulullah?”. Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam berkata, “Buat Julaibib”. Ia
berkata, !"# $%&' "( )%*+", *-"' .$, "/ )0123 "4 *5&- "6 !"7 “Ya Rasulullah, (tunggu dulu) hingga aku
bermusyawarah dengan ibunya”. Lalu iapun mendatangi istrinya dan berkata,
“Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam mengkhitbah putrimu”,
istrinya berkata, “Tentu, dan semoga Allah menyedapkan pandanganmu”. Ia
berkata, “Akan tetapi bukan untuk dirinya”. Istrinya berkata, “Kalau begitu buat
siapa?”. Ia berkata, “Buat Julaibib”. Istrinya berkata, 89*:);*:"1 &<)2"' &=)>"1 "/ “Celaka putriku[2],
buat si Julaibib??, tidak, aku tidak akan menikahkannya dengan si Julaibib!”.
Tatkala ia berdiri hendak menemui Nabi shallallahu 'alihi wa sallam (untuk
memberi tahu hasil musyawarahnya dengan istrinya-pen) maka putrinya berkata
dari balik kamarnya kepada ibunya, “Apakah kalian menolak perintah Rasulullah
!!, bawalah aku kepada Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam sesungguhnya beliau
shallallahu 'alihi wa sallam tidak akan menyia-nyiakan aku!!”. Maka sahabat
Anshor tersebut membawa putrinya kepada Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam
dan berkata, “Aku serahkan urusannya kepadamu”. Maka Rasulullah shallallahu
'alihi wa sallam pun menikahkannya dengan Julaibib. [HR Ahmad IV/422 no 19799,
IV/425 no 19823  Ibnu Hibban (Al-Ihsan IX/343)]

Dan barang siapa yang melihat kenyataan maka ia akan dapati memang ada
sebagian wanita yang lebih baik pendapatnya dari pada pendapat sebagian lelaki, 
lebih cerdas, dan lebih taat beragama, dan lebih mampu untuk mengatur keuangan
rumah tangga.



(5)   Selalu berburuk sangka kepada istri

Sebagian suami selalu berburuk sangka dan meragukan istrinya baik karena sebab
maupun tanpa ada sebab. Terkadang ia ragu dengan amanah istrinya, menuduh
istrinya mencuri, menggelapkan uangnya tanpa idzinnya…berburuk sangka akan
agama istrinya… jika istrinya memandang ke luar maka ia menuduh istrinya
memandang para lelaki tanpa ada sebab dan indikasi.

Memang dibolehkan bagi seorang suami untuk mengecek dan mencurigai istrinya
jika memang ada tanda-tanda dan indikasi yang menunjukan demikian..atau ia
memang mengetahui sifat-sifat istrinya yang menunjukan demikian. Namun jika
tidak ada indikasi yang mengharuskan untuk berburuk sangka maka tidak boleh
bagi seorang suami untuk berburuk sangka kepada istrinya.

Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam bersabda

!"#$ %& '()* #+ %(#, -.#/ #0 !"#1-2 %3 #.-)* '4 %5#, -6#/ 7', #8 9:; -0 !<!= !>#?-@#A 'B#2%/-C#D #E#F :E-2#) -G !H !4 #8#A #I %4#; * #J%K

“Jika salah seorang dari kalian datang pada malam hari maka janganlah ia mendatangi
istrinya agar wanita yang di tinggal suaminya mencukur bulu-bulu kemaluannya dan
menyisir rambutnya” [HR Muslim III/1527 no 715]
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Dari Jabir bin Abdillah berkata, “Nabi shallallahu 'alihi wa sallam melarang seseorang
mendatangi istrinya di malam hari untuk mencari-cari tahu apakah istrinya berkhianat
kepadanya[3] atau untuk mencari-cari kesalahannya” [HR Muslim III/1528 no 715]

Hadits ini menunjukan bahwa berburuk sangka mencari-cari kesalahan istri adalah
terlarang.

Berkata Ibnu Hajar, “Dan diambil hukum dari hadits ini adalah dibencinya seorang
suami menemui istrinya dalam keadaaan sang istri tidak rapi agar sang suami
tidak mendapati sesuatu pada istrinya yang bisa menjadi sebab ia menjauhi
istrinya, atau ia akan mendapatinya dalam keadaan yang tidak diridhoi padahal
syari’at menganjurkan untuk menutup aib.  Dan Rasulullah shallallahu 'alihi wa
sallam telah mengisyaratkan hal itu dengan sabdanya, “untuk mencari-cari tahu 
apakah istrinya berkhianat kepadanya atau mencari-cari kesalahannya” [Fathul Bari
IX/340]



 

Bersambung ...

Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja

www.firanda.com

 

Catatan Kaki:

[1] HR Al-Bukhari no 304  (Kitabul Haidh, Bab tarkul Haa’idhi  Ash-shaum)

[2] Lafal !"#$%& %' “Celaka putriku” maknanya adalah dia telah mencukur rambut sang
wanita dan rambutnya adalah perhiasannya. Atau maknanya yaitu sang wanita
ditimpa dengan penyakit di tenggorokannya atau mencelakakannya. Berkata Al-
Qurthubi, “Lafal ini diucapkan oleh kaum yahudi kepada wanita yang haid…,
kemudian orang Arab menggunakannya namun mereka tidak menghendaki
hakekat maknanya sebagaiamana perkataan mereka !(&)* !(%&%+,%-  “Semoga Allah
memeranginya”, !.* %/%0 12%3#4%+ “kedua tangannya akan menempel di tanah”, dan yang
semisalnya” (Fathul Bari III/589)

[3] Lihat maknanya di Al-Minhaj XIII/71

 

 

 



Suami Sejati ( bag 12) "Diantara Kesalahan Suami adalah
Tidak Bisa Memimpin Keluarga"

(6)   Tidak bisa memimpin keluarga

Sebagian suami lemah sehingga tunduk kepada
istrinya, ia tidak bisa memimpin istrinya namun
justru ialah yang dipimpin dan diatur oleh istrinya.
Hal ini bertentangan dengan syari’at.

Allah berfirman
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan
sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain(wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. (QS. 4:34)

Hal inilah yang menjadikan sebagian istri besar kepala dan ingin menyamai para
lelaki dalam segala hal sampai pada pekerjaan-pekerjaan di luar rumah sehingga
timbulnya ikhtilath (bercampur baur antara para lelaki dan para wanita) yang
akhirnya menjerumuskan pada timbulnya banyak penyakit sosial.

Jika seorang istri telah merasa seperti lelaki maka suaminya tidak mungkin bisa
hidup bersamanya, bagaimana bisa seorang lelaki hidup berumah tetangga dengan
sorang lelaki??!!. Kecantikan seorang wanita dihadapan seorang lelaki terdapat
pada kelemahannya dan kebutuhannya kepada seorang lelaki. Tatkala seorang
lelaki melihat istrinya lemah lembut dan butuh kepadanya maka akan timbul rasa
kasih sayangnya dan akan nampak kejantanannya dihadapan sang wanita sehingga
terjalinlah keselarasan diantara keduanya. Berbeda jika sang suami melihat istrinya
adalah perkasa..??!!

Memang benar terkadang seorang istri pintar dan berkepribadian kuat, namun hal
ini bukan berarti sang suami harus mengikuti semua perkataan istrinya, istrinyalah
yang mengaturnya, memerintahnya dan melarangnya. Jika kondisi seorang suami
seperti ini maka akan menyebabkan sang istri berani untuk keluar rumah tanpa izin
suaminya. Sebagian suami tidak berani mengundang sahabatnya untuk minum teh
di rumahnya kecuali setelah izin istrinya…???, apakah sampai demikian takutnya



sang suami…???.

Sebagian suami terlalu cinta kepada istrinya hingga iapun tunduk pada istrinya
meskipun istrinya tidak memiliki keistimewaan tertentu selain kecantikannya.
Istrinya tidak pintar dan juga tidak berkepribadian kuat, bahkan sang suami
mengetahui hal ini. Namun karena kecintaannya kepada sang istri yang terlalu
besar akhirnya menggelapkan matanya dan pikirannya, akhirnya iapun tunduk
dengan semua perkataan istrinya. Hal ini terkadang menjadikan dia tenggelam
dengan dunia dan lupa untuk menuntut ilmu apalagi mendakwahkannya, dan
banyak kebaikan-kebaikan agama yang harus dikorbankannya demi menyenangkan
istrinya.

Allah berfirman
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Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu
ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika
kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 64:14)

Ibnu Katsir berkata, “Allah mengabarkan tentang istri-istri dan anak-anak
bahwasanya diantara mereka ada yang merupakan musuh bagi suami…oleh karena
itu Allah berfirman { 6")=4 )'+> 6%?+3} ((maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka)).
Berkata Ibnu Zaid, 6" )@$M6O $F R+. +D S$M 6;+O “Yaitu (wasapadahilah mereka) terhadap agama
kalian”…Mujahid berkata, “Mereka (istri dan anak-anak) mendorong sang suami
untuk memutuskan silaturahmi atau untuk bermaksiat kepada Allah maka sang
suami tidak mampu kecuali mentaati mereka karena cintanya kepada mereka”
[Tafsir Ibnu Katsir IV/377]

Berkata Syaikh As-Sa’di, “Ayat ini merupakan peringatan dari Allah terhadap kaum
mukiminin agar mereka jangan sampai terbuai dengan istri dan anak-anak mereka
karena sebagian istri dan anak-anak mereka adalah musuh bagi mereka. Dan yang
namanya musuh adalah yang menghendaki kejelekan pada dirimu, maka tugasmu
adalah engkau berwaspada dari orang yang sifatnya demikian.

Jiwa memang terciptakan condong mencintai istri-istri dan anak-anak, maka Allah
menasehati hamba-hambaNya jangan sampai kecintaan mereka terhadap istri dan
anak-anak menjadikan mereka patuh dan taat dalam memenuhi keingingan-



keingingan istri dan anak-anak yang mengandung perkara-perkara yang
diharamkan, kemudian Allah memotivasi mereka untuk menjalankan perintah-
perintahNya dan agar mereka mendahulukan mencari keridhoan Allah serta apa
yang di sisi Allah berupa ganjaran yang besar yang mengandung keinginan-
keinginan yang tinggi dan perkara-perkara yang sangat dan paling disukai. Allah
juga menasehati mereka agar mereka mendahulukan akhirat daripada dunia yang
fana dan akan berakhir.” [Taisir Ar-Karim Ar-Rahman hal 868]

Namun hendaknya seorang suami ingat bahwa istrinya bisa jadi musuh baginya
bukan karena istrinya itu secara dzatnya yang asli merupakan musuh, akan tetapi
istrinya menjadi musuh baginya karena sikap istrinya tersebut. Jika sang istri
melakukan perbuatan yang bisa menghalangi sang suami untuk lebih banyak
beribadah kepada Allah maka jadilah ia musuh bagi suaminya, namun jika tidak
maka bukanlah musuh suaminya. [Lihat penjelasan Al-Qurthubi dalam tafsirnya
XVIII/141]. Oleh karena itu jika timbul dari istri sikap-sikap yang bisa menghalangi
seorang suami untuk lebih banyak beribadah kepada Allah, atau sikap-sikap yang
bisa menyebabkan sang suami sibuk dengan dunia dan lalai dari akhirat, dan sang
suami sadar akan hal itu, maka bukan berarti lantas sang suami kemudian menjadi
kasar terhadap istrinya, atau “mencak-mencak” kepadanya dan menghinakannya,
atau kemudian menjadikan istrinya sebagai musuhnya seterusnya lantas terus
melampiaskan kemarahannya dan emosinya terhadap sang istri. Hendaknya sang
suami memaafkan istrinya dan ingat akan wasiat-wasiat Rasulullah shallallahu
‘alaihi wa sallam kepadanya agar berbuat baik kepada istrinya. Oleh karena itu
Allah mengingatkan hal ini setelah menjelaskan bahwa sebagian istri merupakan
musuh bagi suaminya. Allah berfirman
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Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. 64:14)

Syaikh As-Sa’di berkata, “Dan tatkala larangan mentaati istri dan anak-anak pada
perkara-perkara yang mengandung kemudhorotan terhadap hamba serta 
peringatan akan hal itu bisa saja menimbulkan persangkaan untuk bersikap keras
terhadap mereka serta menghukumi mereka, maka Allah memerintahkan untuk
berwaspada terhadap mereka dan memafkan mereka serta tidak memarahi mereka
karena hal ini mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan yang banyak sekali.



Maka Allahpun berfirman  !"# $% &' !'()* +, +-&./0 &1$2+3 04 )5$* 67+8 +4 0( )9+* 6:+8 +4 0()* 6;+8 1$< +4  ((dan jika kamu
memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang)), karena balasan sesuai dengan
amal perbuatan. Barangsiapa yang memaafkan maka Allah akan memaafkannya,
barangsiapa yang mengampuni maka Allah akan mengampuninya, barangsiapa
yang mencintai dan bermu’amalah dengan hamba-hambaNya dengan apa yang
mereka sukai dan memberi manfaat kepada mereka maka ia akan medapatkan
kecintaan Allah kepadanya dan kecintaan hamba-hamba Allah kepadanya” [Taisir
Al-Karim Ar-Rahman hal 868]

Allah telah menetapkan bahwa kepemimpin rumah tangga harus dipegang oleh
kaum lelaki, dan rumah tangga tidak akan bisa berjalan dengan baik kecuali jika
kepemimpinan dipegang oleh suami. Namun jika kepimimpinan dipegang oleh
suami bukan berati sang suami menguasai istri dan bertindak kepadanya
sewenang-wenang, bahkan syari’at memerintahkan para suami untuk memuliakan
istri-istri mereka dan bersikap lembut kepada mereka.

Faedah :

Dalam ayat ini (QS 64:14) Allah menyebutkan bahwa hanya “sebagian” istri dan
anak-anak yang merupakan musuh bagi sang suami, karena bukan semua istri dan
anak-anak merupakan musuh. Adapun pada ayat setelahnya Allah tidak
menyebutkan kata “sebagian”
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Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu); dan di sisi Allah-lah
pahala yang besar. (QS. 64:15)

Karena anak-anak, harta dan istri tidak akan lepas dari menimbulkan fitnah dan
menyibukan hati. Oleh karena itu Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu ‘anhu berkata,
“Janganlah salah seorang dari kalian berkata, “Ya Allah aku berlindung kepada
Engkau dari fitnah”, karena tidak seorangpun dari kalian kembali ke hartanya,
istrinya, dan anaknya kecuali ia akan terkomintasi dengan fitnah. Akan tetapi
hendaknya ia berkata, “Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari fitnah-fitnah
yang menyesatkan” [Lihat tafsir Al-Baghowi IV/354]

Karena bagaimanapun juga seorang suami pasti akan tersibukan dengan anaknya,
hartanya, dan istrinya, dan ini merupakan fitnah baginya. Akan tetapi tidak semua



fitnah menjadikannya tersesat, oleh karena itu ia hanya berlindung kepada Allah
dari fitnah yang bisa menyesatkannya. Adapun ingin terbebas dari fitnah secara
mutlak maka ini tidak mungkin, karena dunia adalah tempat fitnah dan ujian.
Wallahu A’lam

 

Bersambung ...

Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja

www.firanda.com



Suami Sejati ( bag 13) "Diantara Kesalahan Suami: Lalai
untuk Mendidik Istrinya dan Tidak Memiliki Rasa
Cemburu"

(7)   Sibuk dengan kegiatan luar hingga lupa
untuk mendidik istrinya

Sebagian suami disibukan dengan kegiatan hingga
lupa untuk mendidik istri mereka. Ada diantara
mereka yang disibukan dengan urusan dunia
seharian penuh dan tatkala tiba di rumah langsung

tidur tanpa bermesraan dahulu dengan istrinya. Kalau ada diantara mereka yang
ditegur maka ia akan berkata, “Aku telah membelikan istriku mobil, perabotan
rumah tangga yang mewah…, rumah yang mewah…” dan seterusnya. Memang
benar nafkah badan wajib bagi suami, namun nafkah batin juga wajib bagi suami.
Jika ia tidak sempat untuk bermesraan dengan istrinya lantas bagaimana caranya ia
mendidik istrinya dengan baik..???!!!.

Sebagian yang lain sibuk dengan perkara-perkara yang baik seperti menuntut ilmu
dan dakwah, hal ini sangat baik, namun bukan berarti kemudian ia lalai dari
istrinya. Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam orang yang paling baik dalam
berdakwah telah kita lihat bagaimana sikap beliau terhadap istri-istri beliau. Dan
jangan sampai diantara kita ada yang merasa bahwa tanggung jawabnya yang
berkaitan dengan dakwah lebih besar daripada tanggung jawab Rasulullah
shallallahu 'alihi wa sallam!!!. Meskipun tanggung jawab Rasulullah shallallahu
'alihi wa sallam sangatlah besar namun beliau tidak pernah melalaikan hak-hak
istri-istri beliau, bukan hanya seorang istri bahkan sembilan orang istri. Lantas
bagaimana dengan kebanyakan kita yang hanya memiliki seorang istri…???.

Sebagian suami begitu bersemangat mendakwahi orang lain, namun sangatlah
malas untuk mendakwahi istrinya. Padahal istrinya adalah orang yang lebih berhak
untuk memperoleh pendidikan darinya…!!!, bukankah istrinya yang akan mendidik
anak-anaknya…???!!. Oleh karena itu sering kita mendapati seorang yang berilmu
tinggi namun istri dan anak-anaknya tidak mencerminkan ajaran Islam dengan
baik.

Demikian juga hendaknya seorang suami mendidik istrinya untuk beribadah
kepada Allah. Dan apabila istrinya telah menjadi wanita yang shalihah dan taat



beribadah kepada Allah bahkan membantunya untuk menjalankan ibadah kepada
Allah maka sungguh merupakan kenikmatan yang luar biasa.

Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam bersabda
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“Hendaknya yang kalian cari adalah hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berdzikir,
dan istri yang shalihah yang membantu kalian untuk meraih akhirat” [ HR At-Thirmidzi
no 3094, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, lihat juga shahihul jami’ no 5355. ]

Renungkanlah hadits berikut ini
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Allah merahmati seorang yang bangun di malam hari lalu sholat (tahajjud) dan
membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan untuk bangun maka iapun memercikkan air
di wajah istrinya. Allah merahmati seorang wanita yang bangun di tengah malam lalu
sholat (tahajjud) dan membangunkan suaminya. Jika suaminya enggan untuk bangun maka
iapun memercikkan air ke wajah suaminya. [HR Abu Dawud II/33 no 1308 dan Ibnu
Majah I/424 no 1336 dari hadits Abu Hurairah. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani]
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Barangsiapa yang bangun di tengah malam dan membangunkan istrinya lalu
mereka berdua sholat bersama dua rakaat maka mereka berdua akan dicatat
sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah [ HR Abu
Dawud II/70 no 1451 dan Ibnu Majah no 1335 dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri dan
Abu Hurarah. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani]

Allah berfirman
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laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah maka Allah telah
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. (QS. 33:35)



(8)   Tidak memiliki rasa cemburu

Sebagian suami sama sekali tidak memiliki rasa cemburu, jika istrinya keluar dari
rumahnya kemudian dilihat oleh para lelaki, atau istrinya bercampur dengan para
lelaki di tempat kerja, atau istrinya berdua-duaan dengan seorang lelaki lain di
mobil, atau istrinya berbicara dengan lelaki lain di telepon, atau istrinya berbicara
lama dengan lelaki lain di hadapannya, atau saling sms-sms-an dengan lelaki lain,
dan seterusnya…kemudian ia tidak merasa cemburu….lelaki macam apakah ini
yang tidak cemburu….

Tidak adanya rasa cemburu inilah yang menyebabkan timbulnya kerusakan di
masyarakat, timbulnya berbagai macam penyakit sosial…

Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam telah jauh-jauh mewanti-
wanti bahaya sifat ini, beliau bersabda
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Tiga golongan yang Allah mengharamkan surga atas mereka, pecandu bir, anak yang
durhaka kepada orang tuanya, dan dayyuts yang membiarkan kemaksiatan pada istrinya
(keluarganya). [Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih At-
Targhib wat Tarhib no 2512 dari hadits Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Ash, lihat juga
syahidnya dari hadits ‘Ammar bin Yasir no 2071 dan 2367]

Dayuts adalah orang yang tidak memiliki rasa cemburu karena istrinya. [Lisanul
‘Arab II/150, An-Nihayah fi ghorinil hadits IV/112]

Para ulama memandang sikap seperti ini merupakan dosa besar. [Al-Kabair I/54]

Namun yang menyedihkan yang terjadi di zaman ini, betapa banyak lelaki yang
membiarkan istrinya terbuka menjadi bahan tontonan para lelaki, membiarkan para
lelaki bergolak syahwatnya kerana melihat istrinya…. bahkan ia bangga dengan hal
itu…, bangga kalau istrinya jadi barang tontonan, bangga jika aurat istrinya jadi
pemuas nafsu pandangan para lelaki….

Bahkan sebagian kaum muslimin -yang terpengaruh dengan gaya hidup orang-
orang kafir- memandang bahwasanya merupakan bentuk kemajuan dan
modernisasi jika istrinya bertemu dengan sahabat lelaki suami maka sang istri



mencium lelaki tersebut…

Bagaimana seorang mukmin yang sejati tidak cemburu melihat istrinya dicium oleh
lelaki lain…??? inna lillahi wa inna ilaihi rooji’uun

Sesungguhnya wanita adalah sosok yang sangat mengharapkan perhatian dan kasih
sayang suaminya. Hatinya akan berbinar-binar jika suaminya menyatakan kasih
sayangnya dan cintanya padanya. Oleh karena itu terkadang seorang istri sengaja
melakukan tingkah laku tertentu untuk menguji ukuran cinta suaminya kepadanya.
Suami yang baik adalah yang mampu membuat istrinya merasa bahwa ia
mencintainya. Jika seorang istri mengetahui bahwa suaminya cemburu karena
dirinya maka ia akan sayang kepada suaminya karena ia merasa bahwa suaminya
sayang kepadanya dan perhatian kepadanya.

Sebaliknya sebagian suami kecemburuannya berlebihan tanpa sebab. Hal ini timbul
akibat prasangka buruk terhadap istrinya, yang tentunya hal ini sangat menjadikan
sang istri menjadi tertekan karena gerak-geriknya selalu dianggap salah oleh
suaminya, ia dianggap tidak sayang kepada suaminya…ia dianggap masih mencari
pria lain…dan seterusnya tuduhan-tuduhan buruk di arahkan kepada istrinya yang
sholihah yang sayang kepadanya.

 

Bersambung ...

Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja

www.firanda.com



Suami Sejati ( bag 14) "Salah Dalam Menasehati dan dalam
Meng-hajr"

(9)   Menasehati istri namun bukan karena Allah

Jika nampak dari istri tanda-tanda ia mulai
membangkang, mulai membantah, tidak taat
kepada suami maka hendaknya ia menasehatinya
dengan nasehat yang baik. Menasehatinya dengan
membacakan ayat-ayat Allah atau hadits-hadits

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, mengingatkan istrinya akan akhirat. Dan
hendaknya ia sabar dalam menasehati istrinya dan mengulang-ngulang nasehatnya
karena sebagian wanita sering sekali lupa dengan peringatan dan nasehat suaminya
oleh karena itu seorang suami juga harus bersabar dalam menasehati istrinya. Dan
yang paling penting hendaknya nasehat tersebut dia lakukan karena Allah.

Namun sebagian suami menasehati istrinya bukan karena Allah akan tetapi karena
kepentingan pribadinya, karena ia tidak ingin namanya tercemar dengan sikap
istrinya. Sebagian mereka berkata kepada istrinya, “Engkau jangan lakukan
demikian, engkau hanya membuat aku malu saja…!!!”.

Barangsiapa yang menasehati istrinya karena Allah maka Allah akan memberi
barokah pada nasehatnya tersebut dan insya Allah nasehatnya tersebut akan
memberi pengaruh terhadap istrinya. Adapun jika ia menasehati karena
kepentingan pribadinya maka pengaruh nasehat tersebut kurang, atau bahkan tidak
memiliki pengaruh sama sekali. 
Peringatan

Hendaknya seorang suami berusaha menghafal dalil-dalil baik dari Al-Qur'an
maupun sunnah-sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam yang bermanfaat untuk
menasehati istrinya. Karena sesungguhnya ayat-ayat yang dibacakan, demikian
juga dengan sabda-sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memiliki pengaruh
yang sangat luar biasa terhadap sang istri. Dan jika sang istri terbiasa mendengar
ayat-ayat serta sabda-sabda Nabi maka ia akan terbiasa patuh dan taat kepada
suaminya karena menjalankan perintah Allah dan RasulNya.

(10)   Menasehati istri langsung dengan ancaman

Sebagian suami jika melihat istrinya melakukan kesalahan langsung mengancam
istrinya dengan ancaman-ancaman yang berat, dan yang peling berat bagi sang istri
adalah jika diancam dengan cerai. Misalnya dengan berkata, “Jika kamu tetap
begini keadaannya maka lebih baik kita cerai…”. Apalagi zaman sekarang banyak



suami yang karena –kebodohannya dalam menasehati istrinya- dan juga karena
ketidaksabarannya maka jika istrinya bersalah langsung ia ancam untuk
menceraikannya.

Hal ini jelas keliru dan kurang mendidik sang istri. Yang benar hendaknya yang
pertama kali ia lakukan adalah memperingatkan istrinya tatkala bersalah dengan
menyebut ayat atau hadits dan mengingatkannya dengan hari kiamat bahwasanya
perbuatannya itu akan berakibat fatal di akhirat kelak.

Syaikh Utsaimin berkata, ((Dan nasehat adalah dengan mengingatkan sang istri
dengan perkara-perkara (dalil-dalil) yang membuatnya semangat (untuk taat
kepada suami-pen) atau yang membuatnya takut (jika tidak taat kepada suaminya-
pen). Hendaknya sang suami menasehati istrinya dengan menyebutkan ayat-ayat
yang menunjukan akan wajibnya taat kepada suami dengan baik, dan hadits-hadits
yang memperingatkan akan tidak bolehnya sikap membangkang terhadap suami
seperti sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
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“Jika seorang suami meminta istrinya untuk melayaninya di tempat tidur dan sang istri
menolak lantas sang suami bermalam dalam keadaan marah maka malaikat akan melaknat
sang istri hingga pagi hari” [HR Al-Bukhari no 3065 dan Muslim no 1436]

Dan hadits-hadits yang semisal ini.

Maka hendaknya pertama kali ia menasehati istrinya, dan jika sang istri menerima
nasehat tersebut maka hal ini lebih baik daripada jika sang istri taat karena takut
ancaman suami. Maksudnya lebih baik dari perkataan suaminya, “Kamu
hendaknya meluruskan dirimu kalau tidak maka kamu akan aku cerai !!”,
sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang bodoh. Engkau dapati dia (selalu)
mengancam istrinya dengan cerai, padahal dia tidak mengetahui  bahwasanya hal
ini menyebabkan sang istri lebih menjauhi darinya. Seakan-akan sang istri hanyalah
seekor kambing yang jika dia kehendaki maka dia jual, dan jika dia kehendaki
maka tetap jadi miliknya.

Metode yang benar adalah hendaknya sang suami mengingatkan sang istri dengan
ayat-ayat Allah hingga sang istri patuh karena menjalankan perintah Allah…))
[Asy-Syarhul Mumti’ XII/442]

(11)   Salah mepraktekkan hajr

Sebagian suami salah mempraktekan firman Allah { #N #K4 !<!1%23 O#? *P'QR 'F 'S%Q3 !R} ((jauhilah



mereka di tempat tidur)), sehingga jika mereka marah kepada istri mereka maka
mereka langsung meninggalkan rumah atau mengusir istrinya dari rumahnya. Hal
ini keliru karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan bahwa
termasuk hak seorang wanita terhadap suaminya
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“Dan tidak menghajr (menjauhi istrinya dari tempat tidur) kecuali di dalam rumah” [HR
Abu Dawud no 2142 dan Ibnu Majah no 1850 dari hadits Mu’awiyah bin Haidah.
Hadits ini dishahihkan oleh Ad-Daruquthni dalam Al-‘Ilal (sebagaimana disebutkan
oleh Ibnu Hajar dalam At-Talkhis Al-Habir IV/7 no 1661) dan juga dishahihkan
oleh Syaikh Al-Albani]

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, ((Yaitu janganlah engkau meng-hajr istrimu lantas
engkau keluar meninggalkan rumah, atau engkau mengeluarkannya dari rumah.
Jika engkau ingin meng-hajr istrimu maka hajrlah ia dan engkau tetap di rumah.
Dan hajr di rumah ada beberapa macam.

1.      Hajr dengan memutuskan pembicaraan. Dan hajr ini tidak boleh lebih dari tiga
hari karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
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"Tidak halal bagi seorang muslim untuk meng-hajr saudaranya lebih dari tiga hari.
Keduanya bertemu, tetapi yang satu berpaling, begitu juga yang lainnya. Dan yang
terbaik dari keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam." [HR. al-Bukhari
V/2302 no 5879 dan Muslim IV/1984 no2560]

Jika telah lebih dari tiga hari maka wajib bagi sang suami untuk memberi salam
kepada sang istri. Jika ternyata tiga hari tidak cukup untuk meng-hajr istri maka
setiap tiga hari hendaknya sang suami mengucapkan salam kepada istrinya

2.      Hajr dengan makanan. Misalnya jika merupakan kebiasaanmu engkau makan
siang dengan istrimu hajrlah ia (janganlah makan bersamanya biarkan ia makan
sendiri)

3.      Hajr dengan meninggalkan tidur bersama. Dan hajr ini bentuknya banyak
diantaranya

-          Tidak menjimaknya dan mencumbuinya dan yang semisalnya

-          Menampakkan punggungmu kepadanya (tidak menengok kepadanya)
tatkala tidur



-          Engkau tidur di tempat tidur dan dia di tempat tidur yang lain

-          Engkau tidur di kamar dan dia di kamar yang lain

4.      Meng-hajr dengan meninggalkan sifat baik yang biasanya ia lakukan kepada
istrinya. Misalnya ia biasanya bergurau dengan istrinya maka iapun meninggalkan
gurauan tersebut)) [Syarh Bulugul Maram kaset no 4. Lihat juga Asy-Syarhul
Mumti’ XII/442]

Adapun Syaikh Sholeh Fauzan menguatkan pendapat bahwa hajr dalam ayat di
atas yaitu sang suami tetap tidur bersama sang istri hanya saja ia berpaling dari
sang istri, misalnya dengan membalikan badannya hingga punggungnya diarahkan
kepada sang istri. Dan ini adalah zhohir dari firman Allah ((di tempat tidur)) [Syarh
Bulugul Maram kaset no 4]

Berkata Syaikh Alu Bassaam, "Jika sang suami meng-hajr istrinya maka hendaknya
ia menghajrnya secara intern antara mereka berdua saja dan tidak di hadapan
orang banyak" [Taudhihul Ahkaam min Bulughil Marom IV/453]. Oleh karena itu
merupakan sikap yang salah jika seorang suami tatkala meng-hajr istrinya ia
tampakkan atau iklankan di hadapan orang banyak. Hal seperti ini terkadang
menimbulkan rasa dendam istrinya sehingga tidak tercapailah maslahat yang
diinginkan.

Sebagian ulama berpendapat akan bolehnya meng-hajr dengan meninggalkan
rumah jika memang bermanfaat bagi sang istri. Sebagaimana Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam pernah meng-hajr istri-istrinya selama dua puluh sembilan hari [
HR Al-Bukhari V/1996 no 4906]. Dan ini adalah pendapat Ibnu Hajar[1], beliau
berkata, “Dan Yang benar hajr itu bervariasi sesuai dengan variasinya keadaan,
terkadang hajr yang dilakukan dan suami tetap di rumah lebih terasa berat bagi
sang istri dan bisa jadi sebaliknya, bahkan biasanya hajr yang dilakukan oleh suami
dengan meninggalkan rumah lebih terasa menyakitkan bagi para wanita terutama
karena hati mereka yang lemah”[2]

Bersambung ...

Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja

www.firanda.com

---------------------------------------



[1] Demikian juga As-Shan’ani (Subulus Salam III/141) dan As-Syaukani (Nailul
Author VI/366), dan ini merupakan dzhohir dari pendapat Imam Al-Bukhari
sebagaimana di dalam kitab Shahihnya

[2] Fathul Bari IX/301. Namun pendapat ini masih perlu diteliti lagi mengingat hal-
hal berikut:

1.        Larangan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menghajr di luar rumah
adalah perkataan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adapun hajr Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam para istrinya di luar rumah adalah perbuatan Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam. Dan dalam kaidah tarjih bahwasanya hadits qouli (perkataan)
lebih didahulukan daripada hadits fi’li (perbuatan), karena fi’il Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam banyak kemungkinan-kemungkinannya, atau bisa jadi merupakan
kekhususan Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

2.        Sebagian ulama menyatakan bahwa hadits tentang sikap Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam yang menjauhi istri-istrinya selama sebulan adalah termasuk bab
iilaa’ syar’i bukan hanya sekedar bahasa. Hal ini sebagaimana jelas dalam lafal
hadits dimana Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata  ! "#$% &' ()*%$+ ,- *.$/&01“Aku
mengiilaa’ mereka selama sebulan (HR Al-Bukhari II/874 no 2337), dan ini juga
dipahami oleh para sahabat sebagai iilaa’ sebagaimana perkataan Ummu Salamah
(HR Al-Bukhari II/675 no 1811) dan Anas bin Malik (HR Al-Bukhari II/675 no
1812)  dan bukan termasuk bab hajr istri. (Lihat Kifaayatul Akhyaar I/411, dan
Imam Al-Bukhari membawakan hadits ini pada tafsir firman Allah { $) ,- &2 $3*0 $4*5 &)$5 ,6(7,0
$8,%,9: &;,<...} (Kepada orang-orang yang mengiilaa’ istri-istri mereka…QS 2:226) dan juga
An-Nasai membawakan hadits ini di bawah bab Iilaa VI/166 no 3455).

Ibnu Hajar menyebutkan bahwa pendapat ini adalah pendapat minoritas ulama,
adapun pendapat mayoritas ulama menyatakan bahwa iilaa’ yang dilakukan oleh
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bukanlah iilaa’ yang sebagaimana dikenal dalam
buku-buku fikih (iilaa’ syari’i) akan tetapi iilaa’ secara bahasa. Karena mayoritas
ulama mensyaratkan bahwa yang dimaksud dengan iilaa’ secara syar’i adalah
seorang suami berjanji untuk tidak menjimaki istrinya, dan dalam hadits ini tidak
ada nas yang jelas yang menegaskan bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak
menjimaki istri-istrinya selama sebulan penuh, bisa saja salah seorang istri beliau
datang ketempat beliau menyendiri kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam
menjimakinya, kecuali Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menyendiri di mesjid
maka tidak mungkin beliau menjimaki istrinya di masjid. (Al-Fath IX/427). Akana
tetapi perkataan Ibnu Hajar inipun perlu dicek kembali, karena apa manfaat hajr
selama sebulan hingga istri-istri beliau terpukul sementara beliau tetap menjimaki
istri-istri beliau. Kemudian asalnya jika terdapat dalam hadits suatu lafal maka
hendaknya dibawa kepada makna syar’i kecuali ada dalil yang memalingkannya,.



Selain itu Umar juga bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Apakah
engkau menceraikan istri-istrimu?”, kalau memang Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam masih menggauli istri-istrinya maka Umar tidak akan bertanya seperti itu.
Selain itu ada lafal yang lebih tegas yaitu ! "#$% &' () &*+ &,-. &/ &0&1 $2-! Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam menjauhi istri-istrinya selama sebulan (HR Muslim II/763 no 1084 dari
Jabir bin Abdillah). Dan tidak bisa dikatakan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam menetap di masjid sehingga istri-istrinya tidak bisa menemui beliau
untuk digauli, karena jelas dalam lafal hadits bahwa beliau menyendiri di 3&4 &# $5 &6
(semacam kamar), jika seandainya beliau menetap di masjid maka tentu akan
dijelaskan di hadits.

3.        Kebanyakan buku-buku fikh madzhab tatkala menjelaskan tentang hukum
menghajr (menjauhi) istri tidak menyinggung tentang bolehnya menghajr di luar
rumah, namun yang dibicarakan adalah tentang perselisihan para ulama tentang
bagaimana cara menghajr istri di dalam rumah

4.        Demikian juga buku-buku tafsir, tatkala menjelaskan ayat (QS 4:34) sama
dengan yang terdapat dalam buku-buku fikih, yaitu tidak disinggung akan
bolehnya menghajr di luar rumah, yang dibahas adalah pendapat para ulama dan
para alhi tafsir tentang bagaimana cara hajr yang diterapkan di dalam rumah.
Wallhu A’lam bisshowaab.



Suami Sejati ( bag 15) "Diantara Kesalahan Suami: Memukul
Istri Tanpa Aturan"

(12)   Memukul istri tanpa aturan

Syaikh Abdurrazaq Al-Abbad menjelaskan bahwa
sebagian suami yang masih awam menyangka
bahwa menampkan kekuatannya kepada sang istri
sehingga menjadikannya takut adalah metode yang
terbaik untuk mendidik sang istri. Oleh karenanya,

ada sebagian orang tatkala malam pertama langsung memukul istrinya agar istrinya
tahu kekuatannya dan takut kepadanya di kemudian hari. Sebagian lagi ada yang
di malam pertama mendatangkan ayam jantan dan dinampakkan di hadapan
istrinya lalu dengan sekali genggaman maka iapun mematahkan leher ayam jantan
tersebut. Hal ini tidak lain adalah untuk menakut-nakuti istrinya.  [Sebagaimana
yang beliau sampaikan dalam syarah kitab "Al-Kabaair" karya Adz-Dzhabi di
masjid Al-Qiblatain di kota Nabi pada pagi hari tanggal 7 Juni 2006]

Sebagian suami langsung memukul istrinya jika melakukan kesalahan. Memang
benar bahwasanya Islam membolehkan untuk memukul istri sebagaimana firman
Allah

! "#$%& '( ')" '* '+#&,- .)%/ !0$%1 '2 .3%45$'& '( 5-6 7851'9 '0': 5; 7<'= 5>'?'@ 5)%A': .37B67C%D 5E- 'F %G %H" 'I'J
5,- K%: .37BF 7D 7L5B- 'F .37B67M %>': .37B 'N67O7P ')67:" 'Q'9 K%9.0,- 'F

!-D$%1 '*

Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan jauhilah
mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka
janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha
Tinggi lagi Maha Besar. (QS. 4:34)

Dan sebagian suami yang suka memukuli istrinya selalu mengulang-ngulang ayat
ini, seakan-akan mereka berkata kami sedang menjalankan perintah Allah.

Namun janganlah dipahami dari ayat ini bahwasanya memukul wanita itu adalah
wajib, bahkan yang terbaik adalah tidak memukul mereka.

Ibnul ‘Arobi berkata, “Atho’ berkata, “Janganlah sang suami memukul istrinya,
meskipun jika ia memerintah istrinya dan melarangnya ia tidak taat, akan tetapi hendaknya



ia marah kepada istrinya” [Ahkamul Qur’an I/536]

Berkata Al-Qodhi, “Ini diantara fakihnya ‘Atho’…ia mengetahui bahwasanya
perintah untuk memukul dalam ayat ini adalah untuk menjelaskan bahwa
hukumnya adalah dibolehkan (bukan diwajibkan)” [Ahkamul Qur’an I/536]

Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam bersabda,
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“Janganlah kalian memukul para wanita (istri-istri kalian[1])!”. Lalu Umarpun datang
menemui Nabi shallallahu 'alihi wa sallam dan berkata, “Para istri berani dan
membangkang suami-suami mereka !!”, maka Nabi shallallahu 'alihi wa sallam pun
memberi keringanan untuk memukul mereka, maka para istripun dipukul. Para istripun
banyak yang berdatangan menemui istri-istri Nabi shallallahu 'alihi wa sallam (para
ummahatul mukminin) mengeluhkan tentang suami mereka. Nabi shallallahu 'alihi wa
sallam pun berkata, “Sungguh para istri banyak yang telah mendatangi istri-istri
Muhammad shallallahu 'alihi wa sallam mengeluhkan tentang suami-suami mereka, mereka
itu (para suami yang memukul) bukanlah yang terbaik diantara kalian” [HR Abi Dawud
II/245 no 2146, Ibnu Majah no 1985 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani, dari
hadits sahabat Abdullah bin Abi Dzubab]

Dalam hadits yang lain Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam bersabda, (d#' &M(Z &"(<
&B 6] 6H8(E #- “Orang-orang terbaik diantara kalian tidak akan memukul” [HR Al-Hakim
dalam Al-Mustadrok II/208 no 2775, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubro
VII/304 no 14553 dari Shohabiah Ummu Kultsum binti Abu Bakar As-Shiddiq.  ]

Imam Asy-Syafi’I berkata, “Sabda Nabi shallallahu 'alihi wa sallam “Orang-orang
terbaik diantara kalian tidak akan memukul” merupakan dalil bahwa memukul
wanita hukumnya adalah mubah (dibolehkan) dan tidak wajib mereka dipukul.
Dan kami memilih apa yang telah dipilih oleh Rasulullah shallallahu 'alihi wa
sallam, maka kami suka jika seorang suami tidak memukul istrinya tatkala mulut
istrinya lancang kepadanya atau yang semisalnya” [Al-Umm V/194]

Beliau juga berkata, “Jika seandainya sang suami tidak memukul maka hal ini lebih
aku sukai karena sabda Nabi shallallahu 'alihi wa sallam “Orang-orang terbaik
diantara kalian tidak akan memukul”” [[1] Al-Umm VI/145]



Berkata Ibnu Hajar, “Jika sang suami mencukupkan dengan ancaman (tanpa
memukul) maka lebih afdhol. Dan jika masih memungkinkan untuk mencapai
tujuan dengan isyarat (perkataan keras) maka janganlah ia berpindah pada tindakan
(pemukulan) karena hal itu menyebabkan rasa saling menjauh yang bertentangan
dengan sikap mempergauli istri dengan baik” [Fathul Bari IX/304]

Jika seorang suami memilih untuk memukul istrinya dalam rangka mendidiknya
maka diperbolehkan dalam syari’at, namun syari’at tatkala membolehkan hal ini
bukan berarti membolehkannya tanpa kaidah dan syarat. Oleh karena itu
pemukulan tidak boleh dilakukan kecuali mengikuti kaidah-kaidah yang
dibenarkan, diantaranya

-          Sang istri memang benar-benar bersalah (bermaksiat) menurut syari’at

Karena sebagian suami memerintahkan istrinya untuk melakukan perkara yang
diharamkan oleh Allah, tatkala sang istri menolak untuk mentaatinya maka iapun
memukulnya, ia menyangka apa yang dilakukannya adalah boleh. Dalam kondisi
seperti ini berarti sang suami telah mengumpulkan dua kesalahan, yang pertama ia
telah memerintahkan istrinya untuk berbuat perkara yang haram, dan yang kedua
ia telah melakukan pemukulan yang tidak sesuai dengan kaidah syari’at.

-          Bahwasanya sang suami telah menasehatinya dan telah menghajr
(menjauhinya) dari tempat tidur namun tetap tidak bermanfaat. [Sebagaimana
penjelasan Ibnu Katsir I/493]

Berkata Ibnul ‘Arobi, “Termasuk yang paling bagus yang pernah aku dengar
tentang tafsiran ayat ini adalah perkataan Sa’id bin Jubair, ia berkata, “Ia (sang
suami) menasehati sang istri maka jika ia menerima nasehat (maka tercapailah
maksud). Namun jika ia tidak menerima nasehat maka sang suami menghajrnya.
Jika ia berubah (maka tercapailah maksud) namun jika ia tidak berubah maka sang
suami memukulnya. Jika ia berubah (maka tercapailah maksud), namun jika ia
tidak berubah maka sang suami mengutus seoarang hakim dari keluarganya dan
seorang hakim dari keluarga istrinya, lalu keduanya melihat permasalahan
darimanakah timbulnya mudhorot. (Dan jika tidak bisa lagi perbaikan antara
mereka berdua), maka tatkala itu dipisahlah keduanya” [Ahkamul Qur’an I/535]

-          Pukulan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Kesalahan yang
banyak dilakukan oleh para istri biasanya merupakan kesalahan yang ringan dan



tidak terus-terusan. Kesalahan seperti ini tidaklah menjadikan sang istri berhak
untuk dipukul.

-          Tujuan dari pemukulan adalah untuk mengobati[2] bukan untuk menghina
sang istri apalagi untuk melepaskan dendam yang telah terpendam. Apalagi yang
sangat disayangkan sebagian suami memukul istrinya dihadapan anak-anaknya
sehingga anak-anakpun belajar jadi berani terhadap ibunya atau timbul hal-hal
yang lain yang merupakan penyakit psikologi pada anak-anak. Dan bayangkanlah
wahai para pembaca yang budiman..bagaimanakah perasaan seorang wanita yang
selalu dipukul oleh suaminya apalagi dihadapan anak-anaknya…???

Syaikh Ibnu Utsaimin berkata, “…Kemudian hal ini juga memberi pengaruh
terhadap anak-anak. Anak-anak jika melihat percekcokan yang terjadi antara ayah
dan ibunya maka mereka akan merasa sakit dan terganggu, dan jika mereka
melihat kasih sayang antara ayah dan ibunya maka mereka akan riang gembira…”
[Asy-Syarhul Mumti’ XII/382]

Betapa banyak anak-anak yang akhirnya tidak terawat dan menjadi anak-anak
jalanan dikarenakan cekcok yang terjadi antara kedua orang tua mereka.

-          Menjauhi pemukulan terhadap tempat-tempat yang rawan seperti perut,
kepala, dada, dan wajah[3]. Kebanyakan suami yang tukang memukul istri jika
marah maka mereka akan mengambil apa saja yang ada di dekat mereka untuk
dihantamkan kepada istri mereka. Terkadang mereka mengambil panci, atau piring,
atau gelas, dan terkadang sesuatu dari besi…. Dan terkadang benda-benda itu
dihantamkan ke wajah wanita…???. Padahal Nabi shallallahu 'alihi wa sallam
melarang memukul wajah secara mutlak, bahkan Nabi shallallahu 'alihi wa sallam
melarang memukul wajah hewan.
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Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam melarang memukul di
wajah dan memberi alamat (dengan menggores) di wajah” [HR Muslim III/1673 no 2116]

Berkata Imam An-Nawawi, “Adapun pemukulan di wajah maka dilarang pada
seluruhnya…, pada manusia, keledai, kuda, unta, begol, kambing, dan yang
lainnya. Akan tetapi pada manusia lebih terlarang lagi karena wajah manusia
tempat terkumpulnya keindahan padahal wajah itu lembut (halus) yang mudah
nampak bekas pemukulan. Terkadang bekas tersebut menjadikan wajah menjadi



jelek atau bahkan terkadang mengganggu panca indra yang lain”. [Al-Minhaj syarh
Shahih Muslim XIV/97]

Jika Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam melarang memukul wajah hewan, maka
bagaimanakah dengan memukul wajah manusia..??, bagaimana lagi jika wajah
seorang wanita??. Oleh karena itu Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam melarang
secara khusus untuk memukul wajah istri
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Seseorang bertanya kepada Nabi shallallahu 'alihi wa sallam, “Apa hak seorang
wanita terhadap suaminya?”, Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam berkata, “Memberi
makan kepadanya jika ia maka, memberi pakaian kepadanya jika ia berpakaian, dan tidak
memukul wajahnya, tidak menjelekannya[4], serta tidak meng-hajr (menjauhi istrinya dari
tempat tidur) kecuali di dalam rumah” [HR Abu Dawud no 2142 dan Ibnu Majah no
1850 dari hadits Mu’awiyah bin Haidah. Ibnu Hajar menyatakan hadits ini bisa
dijadikan hujjah (Al-Fath IX/301). Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani.]

Bagaimana dengan suami yang memukul wajah istri dengan apa saja yang ada
ditangannya…???. Ini menunjukan lemahnya agama dan pendeknya akal sang
suami.

-          Pemukulan tidak boleh sampai mematahkan tulang, tidak sampai merusak
anggota tubuh, dan tidak sampai mengeluarkan darah[5]. Pemukulan terhadap istri
adalah obat maka harus diperhatikan jenis pemukulannya, kapan dilakukan
pemukulan tersebut, bagaimana cara pemukulan tersebut, dan ukuran pemukulan
tersebut

_̂ ZE!O 0I !E'L !̀  -Ra 'E !b ?c0. '/0a +E 'b-!W !d+A !* !c'B !6!W ! '3+e!W 0K!f '/0. !E '1!g ) Rh !H!4 '5 01 !i 0E0W !c'j +7 '/02 !" '3!4 ?c+8'L!B !C '5 01!A !#

“Dan merupakan hak kalian agar mereka (istri-istri kalian) untuk tidak membiarkan
seorangpun yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian[6], dan jika mereka
melakukan maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membekas” [HR Muslim
II/890 no 1218]

Syaikh Utsaimin mengomentari hadits ini, “Jika perkara yang besar ini (yaitu sang
istri memasukan seorang lelaki ke dalam rumahnya tanpa izin suami-pen) dan sang
wanita hanya dipukul dengan pukulan yang tidak keras maka bagaimana lagi



dengan bentuk-bentuk ketidaktaatan istri yang lain (yang lebih ringan)??, maka
(tentunya) lebih utama untuk tidak dipukul hingga membekas...” [Asy-Syarhul
Mumti’ XII/444]

Berkata Ibnul ‘Arobi, “ !" #$%& '( %$)* %+ ,-. )$ %/ yaitu pukulan yang tidak ada bekasnya di badan
berupa darah maupun patah” [Ahkamul Qur’an I/535]

Yang sangat menyedihkan sebagian suami yang keras hatinya memukul istrinya
seperti memukul hewan…???

Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam bersabda,
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“Janganlah salah seorang dari kalian mencambuk (memukul)[7] istrinya sebagaimana
mencambuk (memukul) seorang budak lantas ia menjimaknya di akhir hari” [HR Al-
Bukhari V/1997 no 4908 dan Muslim IV/2191 no 2855 dari hadits Abdullah bin
Zam’ah]

Berkata Ibnu Hajar, “(yaitu) kemungkinan jauhnya terjadi hal ini (digabungkannya)
dua perkara dari seorang yang memiliki akal, yaitu memukul istri dengan keras
kemudian menjimaknya di akhir harinya atau akhir malam. Padahal jimak hanyalah
baik jika disertai kecondongan hati dan keinginan untuk berhubungan, dan
biasanya orang yang dicambuk lari dari orang yang mencambuknya…dan jika
harus memukul maka hendaknya dengan pukulan yang ringan dimana tidak
menimbulkan pada sang istri rasa yang amat sangat untuk lari (menjauh), maka
janganlah ia berlebih-lebihan dalam memukul dan jangan juga kurang dalam
memberi pelajaran bagi sang istri” [Fathul Bari IX/303, lihat juga HR Al-Bukhari
V/2009]

 

Peringatan :

Barangsiapa yang berbuat aniaya dengan memukul istrinya padahal istrinya telah
taat kepadanya, atau dia memukul istrinya karena merasa tinggi dan ingin
merendahkan istrinya maka sesungguhnya Allah lebih tinggi darinya dan akan
membalasnya.



Allah berfirman
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Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. 4:34)

Ibnu Katsir berkata, “Ini merupakan ancaman bagi para lelaki jika mereka berbuat
sewenang-wenang terhadap wanita tanpa ada sebab karena sesungguhnya Allah
Maha Tinggi lagi Maha Besar yang merupakan wali para wanita dan Allah akan
membalas siapa saja yang menzholimi mereka dan menganiaya mereka” [Tafsir
Ibnu Katsir I/493]

Bersambung ...

Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja

www.firanda.com
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[1] ‘Aunul Ma’bud VI/129

[2] Lihat Al-Mughni VII/242

[3] Lihat Al-Mughni VII/242

[4] Ada yang mengatakan maksudnya adalah tidak mengatakan “Wajahmu jelek”
atau mengatakan, “Semoga Allah menjelekkan wajahmu”. Syaikh Ibnu Utsaimin
mengatakan, “Maksudnya adalah janganlah sang suami mensifati sang istri dengan
keburukan. Dan zhohir hadits menunjukan bahwa sang suami tidak mensifati
istrinya dengan keburukan baik yang berkaitan dengan tubuhnya ataupun dengan
akhlaknya. Yang berkaitan dengan tubuhnya misalnya ia mensifati kejelekan di
matanya atau hidungnya atau telinganya atau tingginya atau pendeknya. Yang
berkaitan dengan akhlaknya misalnya ia mengatakan kepada istrinya, “Kamu
goblok”, “Kamu gila” dan yang semisalnya. Karena jika sang suami mensifatai
istrinya dengan keburukan maka hal ini akan menjadikan sang istri terus mengingat



celaannya tersebut hingga waktu yang lama” (Syarah Bulughul Maram kaset no 12)

[5] Lihat Al-Mughni VII/242 dan Al-Um V/194

[6] Inilah makna yang di pilih oleh Imam An-Nawawi (Al-Minhaj VIII/184)

[7] Dalam riwayat-riwyat dari jalan-jalan yang lain dengan lafal  !"#$ %“Janganlah
memukul” sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar (Fathul Bari IX/303)



Suami Sejati ( bag 16), "Kesabaran Karena Allah
Mendatangkan Banyak Kebaikan"

Sesungguhnya perceraian merupakan hal yang
menyakitkan, apalagi jika ternyata sang wanita
dicerai dengan tanpa hak yang benar, hal ini benar-
benar merupakan perkara yang menyakitkan
hatinya. Seakan-akan ia telah gagal dalam
hidupnya.

Oleh karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda
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“Dan pecahnya tulang rusuk (wanita) adalah menceraikannya.” [HR Muslim II/1091 no
1468]

Berkata Syaikh Abdullah Ali Bassaam, "Perumpamaan cerai dengan pecahnya
tulang rusuk merupakan perumpaan yang sangat mengena. Pada keduanya
(perceraian dan pecahnya tulang) ada banyak kesamaan jika ditinjau dari sisi
keduanya sangat menyakitkan dan sulitnya untuk menyambung kembali dan
penyembuhannya, serta terkadang bisa kembali menyambung namun tulang
tersebut tidak kembali sebagaimana sedia kala" [Taudhihul Ahkaam min Bulughil
Maram IV/445]

Perceraian merupakan perkara yang sangat disukai oleh Iblis.

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
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“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut)[1] kemudian ia mengutus
bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya.
Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan
begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”. Kemudian datang
yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (orang yang ia goda -pent) hingga
aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata,



“Sungguh hebat engkau” [HR Muslim IV/2167 no 2813]

Iblis sangat bangga dengan keberhasilan anak buahnya yang telah menyebabkan
terjadinya perceraian. Syaikh As-Sa’di berkata, “Padahal kecintaan yang terjalin
diantara pasangan suami istri (sangatlah kuat) tidak bisa disamakan dengan rasa
cinta yang ada pada selain keduanya karena Allah telah berfirman tentang
pasangan suami istri !" #$ %& #' #( !) *+ #, *- ./0#1%2#3 #4 #5 #6 #( ((Dan Allah menjadikan diantara kalian rasa
cinta dan kasih sayang))” [Taisiir Al-Kariim Ar-Rahmaan I/61]

Oleh karena itu tatkala Allah berfirman
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Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman
(dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak
kafir (mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan itulah yang kafir (mengerjakan sihir).
Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang
malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan
(sesuatu) kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan
(bagimu). Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat
itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan
istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada
seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi
mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah
meyakini bahwa barangsiapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah
baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya
sendiri dengan sihir, kalau mereka mengetahui. (QS. 2:102)

Allah menyebutkan dalam ayat ini bahwasanya yang dipelajari oleh mereka dari
Harut dan Marut hanyalah ((apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan
antara seorang (suami) dengan istrinya)) dan tidak menyebutkan perkara yang lain.
Padahal sihir berpengaruh pada hubungan-hubungan yang lain diantara manusia.
Hal ini disebabkan jika cinta yang sangat kuat yang terjalin antara suami istri bisa
dirusak dengan sihir maka bentuk-bentuk kecintaan yang lain lebih mudah lagi



untuk dirusak dengan sihir. Oleh karena itu Allah berfirman setelahnya ((Dan
mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorang
pun)). [At-Tafsiir Al-Kabiir III/200]

Berkata Al-Munaawi, “Hadits ini menunjukan akan susuatu yang sangat
menakutkan tentang pencelaan terhadap perceraian. Hal ini merupakan tujuan
terbesar Iblis yang terlaknat karena perceraian mengakibatkan terputusnya
keturunan. Dan bersendiriannya anak keturunan Nabi Adam (tanpa istri atau tanpa
suami) akan menjerumuskan mereka ke perbuatan zina yang termasuk dosa-dosa
besar yang paling besar menimbulkan kerusakan dan yang paling menyulitkan”
[Faidhul Qodiir II/408]

Oleh karena itu jika memang sang istri telah dinasehati dengan melalui tahapan-
tahapan yang dianjurkan dan tetap tidak bisa berubah maka hendaknya seorang
suami bersabar sebelum dia menempuh jalan yang terakhir yaitu cerai

Allah berfirman
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Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu
tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An
Nisaa: 19)

Berkata Ibnul Jauzi, “Ayat ini menganjurkan untuk menahan istri (tidak
menceraikannya) meskipun sang suami membencinya. Dan ayat ini mengingatkan
dua perkara, yang pertama bahwasanya seorang manusia tidak mengetahui mana-
mana saja tempat kebaikan. Betapa banyak perkara yang dibenci kemudian
membawa kebaikan dan betapa banyak perkara yang dipuji kemudian menjadi
perkara yang dicela. Perkara yang kedua bahwasanya seseorang hampir-hampir
tidak bisa menemukan sesuatu yang disukainya tanpa disertai dengan sesuatu yang
dibencinya, oleh karena itu hendaknya ia bersabar atas apa yang dibencinya karena
perkara yang dicintainya. [Zaadul Masiir II/42]

Berkata Az-Zamakhsyari Al-Mu’tazili, “Janganlah kalian menceraikannya karena
hanya sekedar jiwa kalian tidak menyukainya, karena terkadang jiwa itu membenci
sesuatu yang lebih baik bagi agamanya dan lebih terpuji serta lebih dekat kepada
kebaikan, dan terkadang jiwa itu menyukai sebaliknya. Oleh karena itu hendaknya
yang diperhatikan adalah sebab-sebab kebaikan” [Al-Kassyaaf I/522]



Berkata Al-Qodhi Abu Muhammad, “Dan diantara kefasihan Al-Qur’an yaitu
adanya faedah keumuman pada kalimat ! "#$% &' (sesuatu), karena hal ini (Allah
menjadikan kebaikan) berlaku pada setiap apa yang dibenci oleh seseorang yang
menjadikannya bersabar atas kebencian tersebut, lalu iapun bersabar dengan baik
karena akhirnya (akibatnya) adalah kebaikan, jika ia bersabar karena menginginkan
wajah Allah” [Al-Muharror Al-Wajiiz II/28]

Berkata Mujahid, “Mungkin saja Allah menjadikan kebaikan yang banyak di balik
kebencian tersebut” [Ad-Dur Al-Mantsur II/465]

Dalam ayat ini Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang bersabar menghadapi
istrinya yang ia benci (selama istrinya tidak berzina) maka niscaya Allah akan
menganugrahkan kepadanya banyak kebaikan dibalik kesabarannya dengan catatan
kesabarannya tersebut karena mengharapkan wajah Allah.

Berkata Al-Qurthubi, “Jika kalian membencinya karena buruknya akhlaknya
namun ia tidak melakukan perzinahan atau membangkang suami maka keadaan
seperti ini dianjurkan agar sang suami bersabar, mungkin saja akhirnya Allah akan
menganugrahinya dari istrinya tersebut anak-anak yang sholeh” [Tafsir Al-
Qurthubi V/98, demikian juga perkataan Ibnul Arobi (Ahkamul Qur’an I/468)]

Ibnu Abbas berkata, “Yaitu sang suami bersikap lembut kepadanya lalu Allah
memberikan rezki kepadanya seorang anak dari wanita tersebut, lalu Allah
menjadikan banyak kebaikan pada anak tersebut” [Ad-Dur Al-Mantsur II/465]

Bisa jadi juga kebencian yang ia lihat dari istrinya adalah di awal-awal pernikahan,
namun jika setelah beberapa tahun mereka berdua menjalani kehidupan rumah
tangga maka akan nampaklah kasih sayang istrinya kepadanya dan ketaatannya
kepadanya di kemudian hari.

Berkata Ad-Dhohhak, “Jika terjadi pertengkaran antara seseorang dan istrinya maka
janganlah ia bersegera untuk mencerainya, hendaknya ia bersabar terhadapnya,
mungkin Allah akan menampakkan dari istrinya apa yang disukainya” [Ad-Dur Al-
Mantsur II/465]

Berkata Al-Alusi, “… atau kasih sayang yang nampak setelah kebencian” [Ruuhul
Ma’ani IV/243]



Kemudian hendaknya sang suami merenungkan bahwa tidaklah musibah
menimpanya kecuali karena kamaksiatan yang dilakukannya, kemudian musibah
tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Dan bisa jadi istri yang dibencinya
itu merupakan musibah yang menimpanya karena maksiat yang dilakukannya. Jika
ia tidak sabar dengan musibah tersebut bisa jadi Allah akan memberikan kepada
dia musibah lain yang lebih berat baginya.

Berkata Ibnul Arobi, “…Syaikh Abu Muhammad bin Abi Zaid memiliki kedudukan
yang tinggi dalam ilmu dan agama. Ia memiliki istri yang buruk akhlaknya dan
tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan baik, bahkan ia menyakiti
Syaikh dengan perkataan-perkataannya. Orang-orangpun menegur Syaikh tentang
kelakuan istrinya namun ia meneruskan kesabarannya. Syaikh berkata, “Aku
adalah seorang lelaki yang telah dikarunai nikmat yang sempurna oleh Allah
berupa kesehatan tubuh, ilmu, dan budak-budakku, mungkin saja istriku itu diutus
(untukku) sebagai hukuman bagiku karena (kurangnya) agamaku, dan aku takut
jika aku mencerainya maka akan turun hukuman lain yang lebih parah” [Ahkamul
Qur’an I/468-469]

Faedah :

Ibnul Arobi juga berkata, “Pada ayat ini terdapat dalil akan dibencinya cerai”
[Ahkamul Qur’an IV/469]

Bersambung ...

Abu Abdilmuhsin Firanda Andirja

www.firanda.com

 

---------------------------------------
[1] Sebagaimana dalam riwayat yang lain

Berkata ‘Ali Al-Qoori, “Yang benar adalah membawa makna hadits ini pada makna
yang dzohir. Dengan demikian maka termasuk kesesatan dan kerusakan Iblis
adalah kemampuannya untuk meletakkan singgasananya di atas air. Yaitu Allah
menjadikannya mampu untuk melakukan hal ini untuk istidroj (membuatnya
semakin sesat) agar ia tertipu karena merasa telah memiliki singgasana seperti



singgasananya Allah yang disebutkan dalam surat Huud (ayat 7)  !" #$%&' (#) #* +, +- %. #* #/" #0 #1
((dan adalah 'Arsy-Nya di atas air)). Dan juga untuk menipu sebagian orang-orang
tarikat yang bodoh tentang Allah sehingga menyangka bahwa Iblis adalah Ar-
Rahman sebagaimana yang telah menimpa sebagian orang-orang sufi…dan hal ini
didukung dengan kisah Ibnu Soyyad yang telah berkata kepada Nabi, “Aku
melihat singgasana di atas air”, maka Nabi berkata, “Engkau telah melihat
singgasananya Iblis”…” (Mirqootul Mafaatiih I/232)



Suami Sejati ( bag 17) "Adab Jimak (Berhubungan Badan)"
Berikut ini penulis nukilkan beberapa perkara yang
penting yang berkaitan dengan adab tatkala
berjimak yang penulis ringkas dari beberapa fatwa
ulama dengan menyebutkan sumber fatwa-fatwa
tersebut

-          Hendaknya membaca doa sebelum
berhubungan dengan istri.
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“Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah
syaitan dari anak yang kau anugrahkan kepada kami” [HR Al-Bukhari I/65 no 141 dan
Muslim II/1058 no 1434]

Doa ini disunnahkan bagi sang lelaki adapaun sang wanita jika hendak membaca
doa ini maka tidak mengapa karena asal dalam hukum adalah tidak adanya
pengkhususan hukum terhadap lelaki atau wanita. (Fatwa Lajnah Ad-Daimah
XIX/357 no 17998).

Syaikh utsaimin berkata, ((Karena terkadang syaitan ikut serta bersama seseorang
tatkala menjimaki istrinya sehingga ikut menikmati istrinya. Oleh karena itu Allah
berfirman
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Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan
berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak (QS. 17:64)

Berkata sebagian Ulama, “Ikut sertanya syaitan dalam anak-anak adalah jika
seseorang tidak menyebut nama Allah tatkala hendak menjimaki istrinya maka
terkadang syaitan ikut serta menikmati istrinya”)) [Asy-Syarhul Mumti’ XII/416]

Berkata Syaikh Alu Bassaam, "Hadits ini merupakan dalil bahwa syaitan tidak
meninggalkan seorang bani Adam. Ia selalu menyertainya dan mengikuti gerak-
geriknya untuk mendapatkan kesempatan untuk menggoda dan menyesatkannya



semaksimal mungkin. Akan tetapi seorang yang cerdik adalah yang tidak
memberikan peluang kepada syaitan yaitu dengan berdzikir kepada Allah."
[Taudhihul Ahkaam IV/458]

-          Boleh bagi keduanya untuk bertelanjang karena boleh bagi keduanya untuk
melihat dan menyentuh seluruh tubuh pasangannya, namun sebaiknya untuk
menutup tubuh mereka berdua (Fatwa Lajnah Ad-Daimah XIX/359 no 2892 dan
XIX/361 no 4250 dan XIX/361 no 4624, Penjelasan Syaikh Utsaimin dalam Asy-
Syarhul Mumti’ XII/416)

-          Hendaknya sang suami sebelum menjimaki istrinya melakukan pemanasan
untuk menggairahkan syahwat istrinya seperti ciuman, sentuhan, dan yang lainnya,
sehingga keduanya sama-sama bangkit syahwatnya. Karena hal ini akan menambah
keledzatan. (Penjelasan Syaikh Utsaimin dala Asy-Syarhul Mumti’ XII/415)

-          Boleh bagi keduanya untuk berbicara sedikit tatkala sedang berjimak
terutama perkataan-perkataan yang menggairahkan syahwat. Bahkan terkadang
perkataan-perkataan yang seperti ini dituntut. (Penjelasan Syaikh Utsaimin dalam
Asy-Syarhul Mumti’ XII/416)

-          Terlarang bagi  sang suami untuk mencabut dzakarnya dari vagina istrinya
sebelum istrinya mencapai kepuasan (Penjelasan Syaikh Utsaimin dalam Asy-
Syarhul Mumti’ XII/417)

-          Boleh bagi sang suami untuk menikmati (meletakkan dzakarnya) ke seluruh
bagian tubuh sang istri, baik dari depan maupun dari belakang, bahkan boleh
baginya untuk meletakkan dzakarnya diantara belahan dua pantat istrinya selama
tidak masuk dalam lingkaran dubur. (Fatwa Lajnah Ad-Daimah XIX/351 no 6905
dan XIX/352 no 7310)

-          Boleh bagi seorang suami untuk menjimaki istrinya lebih dari sekali dalam
satu malam tanpa mandi atau wudhu, namun sebaiknya berwudhu sebelum
mengulangi jimaknya karena akan menjadikannya lebih bersemangat. (Fatwa
Lajnah Ad-Daimah XIX/349 no 13748). Namun disunnahkannya wudhu ini hanya
berlaku bagi sang lelaki karena dialah yang diperintahkan untuk melakukannya
dan bukan sang wanita. (Fatwa Lajnah Ad-Daimah XIX/350 no 18911)

-          Boleh (dan tidak makruh) bagi sang suami untuk mengisap payudara
istrinya, dan jika air susu istrinya sampai masuk ke lambungnya maka tidak



menjadikannya haram (anak persusuan). (Fatwa Lajnah Ad-Daimah XIX/351 no
6657)

-          Boleh bagi suami untuk menjimaki istrinya yang sedang hamil kapan saja
waktu kehamilannya selama tidak menimbulkan bahaya. (Fatwa Lajnah Ad-Daimah
XIX/353 no 18371)

-          Tidak mengapa bagi suami dan istri untuk berjimak dihadapan bayi yang
masih dalam persusuan karena ia tidak mengerti, adapun anak kecil yang sudah
berumur tiga tahun atau empat tahun yang bisa mengungkapkan apa yang
dilihatnya maka hal ini dilarang. (Penjelasan Syaikh Utsaimin dalam Asy-Syarhul
Mumti’ XII/418)

-          Tidak boleh menjimaki sang istri di kemaluannya tatkala ia sedang haid dan
nifas

Sebagaimana firman Allah
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Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, "Haidh itu adalah suatu kotoran."
Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh, dan janganlah
kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah
mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai
orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. 2:222)

(Penjelasan Syaikh Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti’ XII/396)

-          Namun  boleh mencumbui atau menjimaki istri yang sedang haid dibagian
mana saja dari tubuh sang istri yang penting bukan dikemaluan  atau dubur.
Karena hukum asal dalam berjimak adalah halal. Oleh karena itu Rasulullah
shallallahu 'alihi wa sallam bersabda
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“Lakukanlah segala perkara kecuali nikah (yaitu kecuali menjimaki kemaluan istri
yang sedang hadih)” [ HR Muslim I/246 no 302](Penjelasan Syaikh Utsaimin dalam
Asy-Syarhul Mumti’ XII/397)



-          Disunnahkan bagi sang istri yang sedang haid untuk memakai sarung untuk
menutup kemualuannya tatkala sang suami sedang mencumbuinya. Dan diantara
hikmahnya adalah bisa jadi sang suami melihat darah haid atau mencium bau yang
kurang sedap sehingga mempengaruhi perasaannya. (Atau bisa jadi syahwatnya
terlalu tinggi hingga akhirnya nekat untuk menjimaki kemaluan istrinya yang
sedang haidh-pen) (Penjelasan Syaikh Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti’
XII/398)

-          Diharamkan untuk menjimaki istri melalui duburnya

Allah berfirman
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Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah
tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (QS. 2:223)

Dan dubur bukanlah tempat bercocok tanam bagi sang suami. Dan banyak hadits
yang menyatakan keharaman menjimaki istri di dubur.

Selain itu qiyas juga menunjukan akan haramnya menjimaki istri di duburnya. Tai
itu lebih kotor dan lebih menjijikan daripada darah haid, maka jika jimak ditempat
keluarnya darah haid diharamkan karena ada darah haidh maka jimak ditempat
keluarnya tai lebih diharamkan lagi. (Kemudian juga bahwa diharamkan jimak di
tempat haidh padahal itu hukumnya sementara saja hingga berhenti darah haidh
maka terlebih lagi diharamkan jimak di dubur karena dubur senantiasa dan selalu
merupakan tempat kotoran-pen). Selain itu jimak di dubur seperti homoseksual,
oleh karena itu sebagian ulama menamakan jimak di dubur dengan nama
homoseksual kecil. (Penjelasan Syaikh Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti’
XII/399)

Faedah:

Syaikh Alu Bassaam berkata, "Pada ayat di atas (QS. 2:223) terdapat dorongan dan
motivasi untuk melakukan jimak karena Allah menyebutnya sebagai "bercocok
tanam". Karena berocok tanam akan membuahkan hasil yang bermanfaat serta
buah-buahan yang baik. Maka demikianlah juga dengan jimak yang menyebabkan
banyaknya keturunan dan memperbanyak barisan kaum muslimin dan



mewujudkan bangganya Nabi shallallahu 'alihi wa sallam akan banyaknya
pengikutnya di hadapan para nabi yang lain pada hari kiamat kelak" [Taudhihul
Ahkaam IV/456]

-          Dilarang bagi keduanya untuk menceritakan kepada orang lain tentang
jimak yang telah mereka lakukan. (Penjelasan Syaikh Utsaimin dala Asy-Syarhul
Mumti’ XII/419)

-          Dilarang bagi keduanya untuk memotret jimak yang mereka lakukan
meskipun dijaga dan tidak diperlihatkan kepada orang lain (Fatwa Lajnah Ad-
Daimah XIX/367 no 22959)



Suami Sejati ( bag 18), "Hukum Mengkonsumsi Obat Anti
Hamil"

Sesungguhnya banyak anak merupakan perkara
yang dituntut oleh syari’at. Dan disyariatkannya
nikah adalah untuk menjaga diri dari perbuatan
zina dan untuk memperbanyak keturunan. [Fatwa
Al-Lajnah Ad-Daimah XIX/298 no 3205]
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Dari Ma’qil bin Yasar berkata, “Datang seorang pria kepada Nabi shallallahu 'alihi
wa sallam dan berkata, “Aku menemukan seorang wanita yang cantik dan memiliki
martabat tinggi namun ia mandul apakah aku menikahinya?”, Nabi shallallahu
'alihi wa sallam menjawab, “Jangan !”, kemudian pria itu datang menemui Nabi
shallallahu 'alihi wa sallam kedua kalinya dan Nabi shallallahu 'alihi wa sallam
tetap melarangnya, kemudian ia menemui Nabi shallallahu 'alihi wa sallam yang
ketiga kalinya maka Nabi shallallahu 'alihi wa sallam berkata, “Nikahilah wanita
yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan
berbangga dengan kalian dihadapan umat-umat yang lain” [HR Abu Dawud 2/220
no 2050 dan ini adalah lafalnya, Ibnu Hibban 9/363,364, An-Nasaai 6/65, berkata
Syaikh Al-Albani , “Hasan Shahih”]
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Anas bin Malik berkata, “Rasulullah shallallahu 'alihi wa sallam memerintahkan
untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah
wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan
berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat ”[1]

Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin, ((Sesungguhnya banyaknya umat merupakan
kejayaan bagi umat tersebut. Waspadalah kalian terhadap perkataan para
sekularisme yang berkata, “Banyaknya umat mengakibatkan kemiskinan dan
pengangguran”. Bahkan jumlah yang banyak merupakan kemuliaan yang Allah
karuniakan kepada bani Israil sebagaimana dalam firmanNya,
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Dan Kami jadikan kelompok yang lebih besar. (QS. 17:6)

Dan nabi Syu’aib mengingatkan kaumnya dengan karunia ini, beliau berkata
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Dan ingatlah di waktu dahulunya kamu berjumlah sedikit, lalu Allah memperbanyak
jumlah kamu. (QS. 7:86)

Maka banyaknya umat merupakan kejayaan, terutama jika bumi tempat mereka
tinggal subur dan penuh dengan kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan untuk
perindustrian. Banyaknya penduduk sama sekali bukanlah merupakan sebab
kemiskinan dan pengangguran.

Namun yang sangat disayangkan sebagian orang sengaja memilih wanita yang
mandul, wanita yang seperti ini lebih disukai oleh mereka daripada wanita yang
subur. Mereka berusaha agar istri-istri mereka tidak melahirkan kecuali setelah
empat atau lima tahun setelah pernikahan, dan yang semisalnya. Ini merupakan
kesalahan karena hal ini menyelisihi tujuan Nabi shallallahu 'alihi wa sallam.
Terkadang mereka berkata, “Jika engkau merawat anak yang banyak maka engkau
akan kesulitan”, maka kita katakan, “Jika kalian berprasangka baik kepada Allah
maka Allah akan menolong kalian”.

Mereka juga terkadang berkata, “Harta milik kami hanya sedikit”, maka kita
katakan kepada mereka,
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Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi
rezekinya (QS. 11:6)

Dan terkadang seseorang melihat bahwa rezekinya dilapangkan jika ia memperoleh
seorang anak. Seorang pedagang yang aku percayai pernah berkata, “Semenjak aku
menikah Allah membukakan pintu rezeki bagiku. Tatkala aku kelahiran anakku si
fulan maka dibukakan bagiku pintu rezeki yang lain”. Dan ini jelas diketahui
bersama karena Allah berfirman
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Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi
rezekinya (QS. 11:6)

Allah juga berfirman
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Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami
akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka (QS. 6:151)
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Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah
yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. (QS. 17:31)

Allah juga berfirman
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Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. (QS. 24:32)

Intinya bahwasanya pernyataan bahwa banyaknya anak merupakan sebab
kemiskinan merupkan pernyataan yang keliru…)) [Asy-Syarhul Mumti’ XII/18]

Berikut ini beberapa perkara yang berkaitan dengan permasalahan ini

-  Membatasi kelahiran anak –tanpa ada kondisi darurat- hukumnya adalah haram
karena bertentangan dengan tujuan syari’at dan tujuan nikah yaitu untuk menjaga
diri dan memperbanyak keturunan, serta menunjukkan sikap berburuk sangka
kepada Allah yang luas rizki-Nya bagi orang yang membatasi kelahiran karena
takut miskin. (Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah XIX/298 no 3205)



-  Ada perbedaan antara membatasi kelahiran dengan mengatur angka kelahiran.
Membatasi angka kelahiran maksudnya adalah memberhentikan kelahiran hingga
pada jumlah tertentu. Misalnya hingga dua anak cukup, atau tiga, atau lima,
dengan alasan untuk menjaga ekonomi keluarga atau karena benci dengan jumlah
anak yang banyak. Adapun pengaturan angka kelahiran melakukan sebuah amalan
(misalnya mengkonsumsi obat anti hamil) dalam rangka menunda kehamilan
hingga waktu tertentu hingga sang wanita kembali kekuatannya dan semangatnya
kemudian kembali hamil dan meninggalkan penggunaan obat anti hamil. (Fatwa
Al-Lajnah Ad-Daimah XIX/299 no 5040)

Dalil-dalil akan bolehnya pengaturan kelahiran karena ada kebutuhan diantaranya:

Dahulu para sahabat radhiyallahu ‘anhum mereka malakukan ‘azal di zaman Nabi.
Dan tidak diragukan lagi bahwa ‘azal biasanya mencegah kehamilan (Penjelasan
Syaikh Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti’ XII/18).
Firman Allah
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Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (QS.
22:78)

Sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
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Tidak boleh menimbulkan bahaya (pada diri sendiri) dan tidak boleh membahayakan (orang
lain)

(Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah XIX/294 no 443)

-   Pengaturan kelahiran diperbolehkan jika karena kebutuhan seperti seorang
wanita yang proses melahirkannya tidak normal sehingga harus melakukan operasi
untuk mengeluarkan sang anak, atau karena ada kemaslahatan tertentu yang
dipandang oleh kedua pasangan. (Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah XIX/307). Demikian
juga misalnya karena kondisi tubuh sang wanita yang kurang sehat atau kurus
misalnya sehingga dikhawatirkan akan sakit jika sering melahirkan maka tidak
mengapa. Adapun mengkonsumsi obat anti hamil dengan niat agar tubuh sang
wanita tetap cantik maka hal ini tidak diperbolehkan. (Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah



XIX/293 no 443)

-    Boleh bagi seorang wanita mengkonsumsi obat anti hamil pada masa menyusui
anaknya dikarenakan kawatir ada bahaya yang menimpa sang anak atau sang
wanita itu sendiri (Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah XIX/321 no 3843)

-   Adapun menggunakan obat anti hamil dengan alasan untuk mendidik anak
maka ini tidak diperbolehkan (Fatwa Syaikh Bin Baaz dalam Majmu’ fataawa wa
maqoolaat mutanawwi’ah XXI/193)

Al-Lajnah Ad-Daimah ditanya, “Seorang lelaki memiliki delapan anak dari dua
orang istri dan dia semangat untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan
pendidikan Islami. Dia berkata, “Sesungguhnya keburukan yang banyak timbul di
zaman ini menjadikan seseorang benar-benar berjihad dalam mendidik anak-anak,
dan butuh memiliki kesabaran yang tinggi”. Apakah boleh penggunaan obat anti
hamil atau yang lainnya untuk memberhentikan proses kehamilan dalam jangka
waktu tertentu, atau tidak boleh?”

Maka Al-Lajnah Ad-Daimah menjawab, “Masa depan adalah perkara yang gaib dan
tidak ada yang mengetahui yang gaib melainkan Allah. Seseorang tidak tahu
manakah dari anak-anaknya yang baik. Apakah anak-anaknya yang ia telah
berusaha mendidiknya dengan baik ataukah anak-anaknya yang akan dikaruniai
oleh Allah setelah itu baik putra maupun putri??. Maka wajib bagi seorang muslim
untuk bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segara urusannya kepada Allah
dan janganlah dia dan istrinya mengkonsumsi sesuatu yang mencegah kehamilan
seperti suntikan atau pil atau minuman tertentu dan yang semisalnya. Bisa jadi
Allah menganugerahkan kepadanya di masa mendatang anak-anak yang
menyebabkan ia mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi
Allah melapangkan rizkinya karena tawakalnya kepada-Nya. Bisa jadi Allah
menganugerahkan kepadanya anak-anak (di masa mendatang) yang seluruhnya
memberi manfaat kepadanya baik di dunia maupun di akhirat serta Allah menjaga
mereka dari fitnah dan kejelekan-kejelekan para hamba…”. (Fatwa Al-Lajnah Ad-
Daimah XIX/301 no 2114)

-    Disyaratkan obat anti hamil yang dikonsumsi oleh sang wanita tidak
membahayakan semisal bahaya yang ingin dihindari. Karena bahaya tidak boleh
ditolak dengan bahaya yang semisalnya. Penggunaan sebagian obat-obat anti hamil
bisa mengakibatkan tidak teraturnya waktu haidh, atau merusak rahim, atau timbul
tekanan dalam darah, atau bahaya-bahaya yang lainnya. (Fatwa Al-Lajnah Ad-



Daimah XIX/294 no 443)

-   Sang wanita yang menggunakan obat anti hamil karena kebutuhan harus
meminta idzin kepada suaminya. Dan jika memang kebutuhannya sesuai dengan
syari’at maka wajib bagi sang suami untuk mengidzinkannya. Adapun jika
kebutuhan tersebut tidak sesuai dengan syari’at maka wajib bagi sang suami untuk
tidak mengidzinkannya. (Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah XIX/295 no 443)

Renungan penutup……

Berkata Syaikh Ibnu Utsaimin, “Hendaknya seseorang tatkala bermuamalah dengan
baik terhadap istrinya tidak hanya mengharapkan kebahagiaan di dunia saja berupa
ketenangan dan kenikmatan. Akan tetapi hendaknya ia juga berniat untuk
beribadah kepada Allah dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya. Hal ini
sering dilalaikan oleh kita. Banyak orang yang bersikap baik terhadap istrinya
namun niatnya hanya untuk menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangganya
dengan sebaik mungkin namun mereka lupa untuk meniatkan amal mereka itu
untuk beribadah kepada Allah. Ini sering dilupakan…dan syaitan berperan untuk
menjadikan mereka lupa akan hal ini. Oleh karena itu hendaknya tatkala engkau
bersikap baik terhadap istrimu hendaknya engkau berniat bahwasanya engkau
sedang menjalankan perintah Allah 
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Dan pergaullah mereka dengan baik. (QS. 4:19)”[Asy-Syarhul Mumti’ XII/383]
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Selesai di tulis di kota Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

Ahad 22 Februari 2006 M

Selesai muroja’ah kembali 4 April 2006 M
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